ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 1)
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 1)
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และวันเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 (งดการสอน)
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1

จันทร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
เสาร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
เสาร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
จันทร์ที่ 19 – ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
จันทร์ที่ 19 สิงหาคม – ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
จันทร์ที่ 30 กันยายน - อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน – พุธที่ 4 ธันวาคม และ
ศุกร์ที่ 6 – จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
พุธที่ 18 ธันวาคม 2562
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 2)
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 2)

จันทร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เสาร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
เสาร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
จันทร์ที่ 6 มกราคม – ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และวันเข้าชั้นเรียนของชั้นปีที่ 2 และ 3
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (งดการสอน)
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
จันทร์ที่ 17 – อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
จันทร์ที่ 20 เมษายน – อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
และชัน้ ปีที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ประจาปีการศึกษา 2562
งานทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 10 มิถุนายน – พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 24 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 –พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 – พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
 เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481
 วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
 วันปฐมนิเทศและพิธมี อบเสื้อกาวน์
 โครงการอบรมการใช้โรงพยาบาลทางทันตกรรมและ
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัติงานคลินิก
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)
วันสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ทันตแพทย์พื้นฐาน
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัติงานคลินิก
วันสอบไล่
วันนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
วันนาเสนองานวิจัยของชั้นปีที่ 5 (ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าฟัง)
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลการศึกษา
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
 วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัติงานคลินิก
 วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม – ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน –พุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
จันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
จันทร์ที่ 27 เมษายน – พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (เช้า)
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (บ่าย)
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
จันทร์ที่ 24 มิถุนายน –ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน – ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

วันอบรมสถิตเิ พื่อการวิจัยสาหรับกระบวนวิชา DRS 501
วันนาเสนองานวิจัย
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัติงานคลินิก
วันสอบไล่
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลการศึกษา
งานทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 6
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ ปีที่ 6
วันออกภาคสนามกระบวน DHOS 602
วันเปิดภาคเรียนและวันเข้าชั้นเรียน
 วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
 วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฎิบัติงานในคลินิก
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานในคลินิก)
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOP 603
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังปีการศึกษา
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)
วันสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
วันสอบไล่
วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมินผล)
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ
วันส่งผลการศึกษาวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ให้งานบริการฯ
วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 6
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลการศึกษา

อังคารที่ 14 – พุธที่ 15 มกราคม 2563
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (บ่าย)
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
จันทร์ที่ 27 เมษายน – ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

จันทร์ที่ 10 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พุธที่ 26 มิถุนายน – อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 – ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 – ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และ
จันทร์ที่ 23 – อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
อังคารที่ 28 เมษายน 2563
อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน – จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
พุธที่ 3 กรกฎาคม – พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
จันทร์ที่ 28 และอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
พุธที่ 30 ตุลาคม – พุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 – ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
จันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
อังคารที่ 7 เมษายน– พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ศุกร์ที่ 10 เมษายน – อังคารที่ 28 เมษายน 2563
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
อังคารที่ 28 เมษายน 2563
เสาร์ที่ 25 –อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
พุธที่ 29 เมษายน 2563
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

