
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
======================= 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2  (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2563) 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน  

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 
- กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์ เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 
- วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 
- วันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 

วันลงทะเบียน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที่ 13  – อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 27 มิถุนายน – อาทิตยท์ี่ 3 กรกฎาคม 2565 
วันสุดทา้ยการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
วันประกาศผลการศึกษา 

เสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 

 
 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 3  (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2563) 
วันปฐมนิเทศ  อังคารที่ 26 เมษายน 2565 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์ เสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 
วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 
วันลงทะเบียน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
วันสุดทา้ยการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 1 
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1/2566 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
วันประกาศผลการศึกษา 

รอประกาศจาก คณะฯ 
รอประกาศจาก ศรว. 
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 
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นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน  

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏบิัติงาน  
และเข้าเรียนการประยุกต์ทางเวชศาสตร์คลนิิก  (ACM) 

 
จันทร์ที่ 2  – ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 

- กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์ เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 
- วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
- พิธีมอบเสื้อกาวน ์ จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 
- วันเข้าชั้นเรียนและขึ้นฝึกปฏิบตัิงานคลินิก จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565–อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 

วันลงทะเบียน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
วันสุดทา้ยการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 
วันสุดทา้ยของการศึกษา พุธที่ 5 เมษายน 2566 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
วันประกาศผลการศึกษา 

พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 5  (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศ ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์ เสารท์ี่ 23 เมษายน 2565 
วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันเปิดภาคการศึกษา และขึ้นฝกึปฏิบัติงานคลนิิก จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 – อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 
วันลงทะเบียน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
วันสุดทา้ยการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2565 
วันสุดทา้ยของการศึกษา อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 2 รอประกาศจาก คณะฯ 
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2/2566 รอก าหนดจาก ศรว 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
วันประกาศผลการศึกษา  

จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 
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นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 6 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน และ 
   กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์ 

 
พฤหัสบดีที่ 28 – ศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 

วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันเปิดภาคการศึกษา และขึ้นฝกึปฏิบัติงานคลนิิก จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 – อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 
วันลงทะเบียน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 3 รอก าหนดจาก คณะฯ 
วันสุดทา้ยการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 
วันปัจฉิมนิเทศ 
วันสุดทา้ยของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

จันทร์ที่ 10 – อังคารที่ 11 เมษายน 2566 
 
อังคารที่ 11 เมษายน 2566 

วันสุดทา้ยของการศึกษา อังคารที่ 11 เมษายน 2566 
วันสิ้นสุดปีการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
วันประกาศผลการศึกษา 

พุธที่ 12 เมษายน 2566 
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 

วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3/2566  รอประกาศจาก ศรว. 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 

------------------------------------------------------------- 


