
                 ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

ปฏิทนิการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 - 6 
  

นักศกึษาสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

งานทะเบียน ภาคการศึกษาที ่1 

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        จันทร์ท่ี 19  – อาทิตยท่ี์ 25 มิถนุายน 2560 

วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน    เสารท่ี์ 5 – อาทิตยท่ี์ 13 สิงหาคม 2560 

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     จันทร์ท่ี 21 – ศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W(ภาคการศกึษาท่ี 1) เสารท่ี์ 5 – ศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W (ภาคการศกึษาท่ี 1) จันทร์ท่ี 21 สงิหาคม – ศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 60 

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1 

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และวนัเข้าช้ันเรียนของชั้นปีที่ 2 และ 3  จันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560 

วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 (งดการสอน)    จันทร์ท่ี 2 - อาทิตยท่ี์ 8 ตุลาคม  2560 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1      ศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 

วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 จันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน – จันทร์ท่ี 4 ธันวาคม, พุธท่ี 6 – 

เสารท่ี์ 9 ธันวาคม และจันทร์ท่ี 11 – อังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาให้งานบริการการศกึษาฯ  ศุกร์ท่ี 15 ธันวาคม 2560 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 

วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1      เสารท่ี์ 23 ธันวาคม 2560 

 

งานทะเบียน ภาคการศึกษาที ่2 

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        จันทร์ท่ี 20 – อาทิตยท่ี์ 26 พฤศจิกายน 2560 

วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน    พฤหัสบดีท่ี 28 – ศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม 2560  และ 

        พุธท่ี 3 – อาทิตยท่ี์ 7 มกราคม 2561 

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     จันทร์ท่ี 15 – ศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561 

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W  (ภาคการศกึษาท่ี 2) พฤหัสบดีท่ี 28 – ศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม 2560  และ 

        พุธท่ี 3 – ศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W  (ภาคการศกึษาท่ี 2) จันทร์ท่ี 15 มกราคม – ศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 

 

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2 

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และวนัเข้าช้ันเรียนของชั้นปีที่ 2 และ 3 พุธท่ี 3 มกราคม 2561   

วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (งดการสอน)    จันทร์ท่ี 26 – พุธท่ี 28 กุมภาพนัธ์ และศุกร์ท่ี 2 –  

จันทร์ท่ี 5 มนีาคม 2561 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2     ศุกร์ท่ี 27 เมษายน  2561 

วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 จันทร์ท่ี 30 เมษายน – ศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม และ 

                                                                                             อาทิตยท่ี์ 6 – จันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาให้งานบริการการศกึษาฯ ศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม  2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล   พุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2     เสารท่ี์ 26 พฤษภาคม 2561 

 

 



                 ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

 

นักศกึษาสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6  ( หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 ) 

งานทะเบียน  

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        เสารท่ี์  1 กรกฎาคม – อังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560    

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา  พุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560  

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     พฤหัสบดท่ีี 13 –  จันทร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2560  

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W   จันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2560 – พฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560  

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W    ศุกร์ท่ี 1 กันยายน 2560 – พุธท่ี 31 มกราคม 2561  

 

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้เรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวชิา  DOS 484, DRS 481   จันทร์ท่ี 19 มถิุนายน – จันทร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2560  

 วันปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์    ศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 วันอบรมเร่ืองการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 โครงการอบรมการใชโ้รงพยาบาลทางทันตกรรมและ  อังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  

 วันเข้าช้ันเรียนและเร่ิมฝึกปฏบัิติงานคลินิก   พุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

ก าหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา    พุธท่ี 19 กรกฎาคม – พุธท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  

วันสอบกลางปีการศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิตงิานคลินิก)  พฤหัสบดท่ีี 23 พฤศจกิายน  – จันทร์ท่ี 4 ธันวาคม 2560  

ก าหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา    พุธท่ี 6 ธันวาคม 2560 – อังคารท่ี 24 เมษายน 2561  

วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิตงิานคลินิก) จันทร์ท่ี 8 – วันศุกรท่ี์ 12 มกราคม 2561 

วันสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ   วันเสารท่ี์ 13 – วันอาทติย์ท่ี 14 มกราคม 2561 

ทันตแพทยพ์ื้นฐาน       

วันสุดท้ายการฝึกปฏบัิตงิานคลนิกิ     อังคารท่ี 24 เมษายน 2561 

วันสอบไล่       ศุกร์ท่ี 27 เมษายน – จันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561  

อังคารท่ี 1 -พุธท่ี 9 พฤษภาคม  2561 

วันน าเสนองานวจิัยของช้ันปีท่ี 5 (ให้นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 เข้าฟัง)  อังคารท่ี 15 พฤษภาคม  2561 (เชา้) 

วันน าเสนอโครงร่างงานวจิัย     อังคารท่ี 15 พฤษภาคม  2561 (บ่าย) 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาให้งานบริการการศกึษาฯ ศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม  2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

วันประกาศผลการศึกษา      เสารท่ี์ 26 พฤษภาคม 2561 
 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศกึษาชั้นปทีี่ 5 

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้เรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวชิา  DPED 581    พุธท่ี 21 มถิุนายน  – พฤหัสบดท่ีี 6 กรกฎาคม 2560 

 วันอบรมเร่ืองการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 วันเข้าช้ันเรียนและเร่ิมฝึกปฏบัิติงานคลินิก   ศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

ก าหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา    ศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 – ศุกร์ท่ี 1 ธันวาคม 2560  

วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501   อังคารท่ี 19 – พุธท่ี 20 กันยายน 2560   

 



                 ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

 

วันสอบกลางปีการศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิตงิานคลินิก)  เสารท่ี์ 2 ธันวาคม – อังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560 

ก าหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา    พุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 – พฤหสับดท่ีี 3 พฤษภาคม 2561 

วันสุดท้ายการฝึกปฏบัิตงิานคลนิกิ     พฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

วันสอบไล่       เสารท่ี์ 5 – ศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561  

วันน าเสนองานวจิัย       อังคารท่ี 15 พฤษภาคม  2561  (เชา้) 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาให้งานบริการการศกึษาฯ ศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม  2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

วันประกาศผลการศึกษา      เสารท่ี์ 26 พฤษภาคม 2561 
 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศกึษาชั้นปทีี่ 6   

งานทะเบียน  

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        เสารท่ี์ 1 กรกฎาคม – อังคารท่ี 11  กรกฎาคม 60  

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา  พุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     พฤหัสบดท่ีี 13–  จันทร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W   จันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม  – พฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 60  

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W    ศุกร์ท่ี 1 กันยายน 2560 – พุธท่ี 31 มกราคม 2561  

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา  พุธท่ี 31 มกราคม – ศุกร์ท่ี 2 กมุภาพันธ์ และจันทร์ท่ี 5 - 

ศุกร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 

วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักศกึษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2561 

วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา    พฤหัสบดท่ีี 19 เมษายน  2561 

วันท่ีสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา อังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2561    
 

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชั้นปทีี่ 6 

วันออกภาคสนามกระบวน DHOS 602    ศุกร์ท่ี 16 มถิุนายน – จันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2560  

วันเปิดภาคเรียนและวันเข้าช้ันเรียน      

 วันอบรมเร่ืองการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 วันเข้าช้ันเรียนและเร่ิมฝึกปฎบัิติงานในคลินกิ   พุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

ก าหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา    พุธท่ี 5 กรกฎาคม – พฤหัสบดท่ีี 19 ตุลาคม 2560 

วันจัดซ้อมสอบ OSCE ภายในคณะฯ     พุธท่ี 30 สิงหาคม 2560 

วันสอบกลางปีการศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิตงิานในคลนิกิ) ศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 – อังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560  

วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOP 603 พุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – ศุกร์ท่ี 8 ธันวาคม 2560 

ก าหนดการบรรยายครึ่งหลังปีการศึกษา    อังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560 – พฤหัสบดท่ีี 5 เมษายน 2561 

วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิตงิานคลินิก) จันทร์ท่ี 8 - ศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 

วันสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม   วันเสารท่ี์ 13 – วันอาทติย์ท่ี 14 มกราคม 2561 

วันสอบ OSCE ก ากับโดยทันตแพทยสภา    ภายในเดอืน มกราคม 2561   

วันสุดท้ายการฝึกปฏบัิตงิานในคลินิก     พฤหัสบดท่ีี 5 เมษายน 2561  

วันสอบไล่       เสารท่ี์ 7 เมษายน 2561– พุธท่ี 11 เมษายน 2561 

วันเรียนวชิาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมินผล)  พฤหัสบดีท่ี 12 เมษายน – พฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561  

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาให้งานบริการการศกึษาฯ พฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน  2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  พฤหัสบดท่ีี 3 พฤษภาคม 2561 

วันประกาศผลการศึกษา      เสารท่ี์ 26 พฤษภาคม 2561   

 


