
                                                                                                                                                    

 

ปฏิทนิการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2561  

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

 

งานทะเบียน ภาคการศึกษาที ่1 

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        จันทร์ท่ี 11  – อาทิตยท่ี์ 17 มถิุนายน 2561 

วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน    เสารท่ี์ 4 – อาทิตยท่ี์ 12 สิงหาคม 2561 

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W (ภาคการศกึษาท่ี 1) เสารท่ี์ 4 – ศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     จันทร์ท่ี 20 – ศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม 2561 

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W (ภาคการศกึษาท่ี 1) จันทร์ท่ี 20 สิงหาคม – ศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1 

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และวนัเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 และ 3  จันทร์ท่ี 6 สิงหาคม 2561 

วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 (งดการสอน)    จันทร์ท่ี 1 - อาทิตยท่ี์ 7 ตุลาคม  2561 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1      ศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 

วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 จันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน – อังคารท่ี 4 ธันวาคม, พฤหัสบดท่ีี 6 – 

อาทิตยท่ี์ 9 ธันวาคม และอังคารท่ี 11 ธันวาคม 2561 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  พฤหัสบดท่ีี 20 ธันวาคม 2561 

วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1      อาทิตยท่ี์ 23 ธันวาคม 2561 

 

งานทะเบียน ภาคการศึกษาที ่2 

วันลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบ Internet        จันทร์ท่ี 12 – อาทิตยท่ี์ 18 พฤศจิกายน 2561 

วันเพิ่ม -ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน    พฤหัสบดท่ีี 27 – ศุกร์ท่ี 28 ธันวาคม 2561  และ 

        พุธท่ี 2 – อาทิตยท่ี์ 6 มกราคม 2562 

วันช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา     จันทร์ท่ี 14 – ศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562 

วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W  (ภาคการศกึษาท่ี 2) พฤหัสบดท่ีี 27 – ศุกร์ท่ี 28 ธันวาคม 2561  และ 

        และพุธท่ี 2 – ศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562 

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W  (ภาคการศกึษาท่ี 2) จันทร์ท่ี 14 มกราคม – ศุกร์ท่ี 29 มนีาคม 2562 

 

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2 

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และวนัเข้าช้ันเรียนของชั้นปีที่ 2 และ 3 พุธท่ี 2 มกราคม 2562   

วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (งดการสอน)    จันทร์ท่ี 4 – อาทิตย ์10 มีนาคม 2562 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2     ศุกร์ท่ี 26 เมษายน  2562 

วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 จันทร์ท่ี 29 เมษายน – อาทิตยท่ี์ 12 พฤษภาคม 2562 

วันสุดท้ายของการสง่ผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล   พุธท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2     เสารท่ี์ 25 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3  เมษายน 2561 



 

ปฏิทนิการศกึษา ประจ าปี 2561                   

นักศกึษาสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที ่4  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

นักศกึษาสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และ 6  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 

งานทะเบียนของนักศึกษาช้ันปทีี่ 4 - 5  

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที ่ 11 มิถุนายน – พุธที่ 20 มิถุนายน 2561    

วันประกาศผลสรปุการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา  ศุกรท์ี ่22 มถิุนายน 2561   

วันช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา     จันทร์ที ่25 มิถุนายน –  ศุกรท์ี่ 6 กรกฎาคม  2561   

วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ไดร้บัอักษรล าดับข้ัน W   จันทร์ที่ 9  กรกฎาคม 2561 –พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  

วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับข้ัน W     ศุกรท์ี ่31 สิงหาคม 2561 – พฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2562  

 

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศกึษาช้ันปีที่ 4 – 5 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศึกษาช้ันปทีี่ 4 

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวชิา  DOS 484, DRS 481   จันทร์ที่ 18 มิถุนายน – จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561  

 วันปฐมนิเทศและพธิีมอบเสือ้กาวน์    ศุกรท์ี ่29 มิถุนายน 2561   

 วันอบรมเรือ่งการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 โครงการอบรมการใชโ้รงพยาบาลทางทันตกรรมและ  อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 

การอบรมการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน  

 วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัตงิานคลินิก   พุธที ่18 กรกฎาคม 2561 

ก าหนดการบรรยายครึง่แรกของปีการศึกษา    พุธที ่18 กรกฎาคม – พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  

วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิัติงานคลินิก)  พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจกิายน – จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561  

ก าหนดการบรรยายครึง่หลังของปีการศึกษา    อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 – จันทร์ที ่22 เมษายน 2562  

วันเตรยีมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิัติงานคลินิก) จันทร์ที่ 7 – วันศุกรท์ี่ 11 มกราคม 2562    

วันสอบประเมินความรูท้างวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ   วนัเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

ทันตแพทย์พืน้ฐาน       

วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิานคลินิก     จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 

วันสอบไล่       พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน – อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  

วันน าเสนอโครงร่างงานวิจยั      อังคารที่ 14  พฤษภาคม 2562 (เช้า) 

วันน าเสนองานวิจัยของชั้นปีที ่5 (ใหนั้กศึกษาชั้นปทีี่ 4 เข้าฟัง)  อังคารที่ 14  พฤษภาคม 2562 (บ่าย) 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาใหง้านบรกิารการศึกษาฯ  ศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม  2562 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถงึส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 

วันประกาศผลการศึกษา      เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 
 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศึกษาช้ันปทีี่ 5 

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวชิา  DPED 581    อังคารที่ 19 มิถุนายน  – พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561   

 วันอบรมเรือ่งการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารที ่3 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 วันเขา้ชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัตงิานคลินิก   พฤหัสบดีที ่5 กรกฎาคม 2561 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2561 



ก าหนดการบรรยายครึง่แรกของปีการศึกษา    พฤหัสบดีที ่5 กรกฎาคม – จันทร์ที่ 26 พฤศจกิายน 2561  

วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิัติงานคลินิก)  พุธที่ 28 พฤศจกิายน  – องัคารที่ 4 ธันวาคม 2561  

ก าหนดการบรรยายครึง่หลังของปีการศึกษา    พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 – ศุกรท์ี ่3 พฤษภาคม 2562  

วันอบรมสถติิเพื่อการวิจัยส าหรบักระบวนวิชา DRS 501   อังคารที่ 15 – พุธที่ 16 มกราคม 2562   

วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิานคลินิก     ศุกรท์ี ่3 พฤษภาคม 2562  

วันสอบไล่       จันทร์ที ่6 – ศุกรท์ี่ 10 พฤษภาคม 2562   

วันน าเสนองานวิจัย       อังคารที่ 14  พฤษภาคม 2562 (บ่าย)    

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาใหง้านบรกิารการศึกษาฯ ศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม  2562 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถงึส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 

วันประกาศผลการศึกษา      เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 
 

งานทะเบียนของนักศึกษาช้ันปทีี่ 6 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที ่11 มิถุนายน – พุธที่ 20 มิถุนายน 2561    

วันประกาศผลสรปุการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา  ศุกรท์ี ่22 มถิุนายน 2561  

วันช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา     จันทร์ที ่25 มิถุนายน –  ศุกรท์ี่ 6 กรกฎาคม  2561   

วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ไดร้บัอักษรล าดับข้ัน W   จันทร์ที่ 9  กรกฎาคม 2561 –พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 

วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับข้ัน W     ศุกรท์ี ่31 สิงหาคม 2561 – พฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2562 

วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  จันทร์ที่ 4 – พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  และจันทรท์ี่ 11 - 

อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

วันสุดท้ายของการแกไ้ข ชือ่-สกุล นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ศุกรท์ี ่26 มีนาคม 2562 

วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเรจ็การศึกษา    จันทร์ที่ 22 เมษายน  2562 

วันที่สภาวิชาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    
 

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศกึษาช้ันปีที่ 6 

วันออกภาคสนามกระบวน DHOS 602     ศุกรท์ี ่15 มิถุนายน – จันทร์ที ่2 กรกฎาคม 2561  

วันเปิดภาคเรยีนและวันเข้าชั้นเรยีน      

 วันอบรมเรือ่งการ Sterilization และการจัดการใน  อังคารที ่3 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 วันเขา้ชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฎิบัตงิานในคลินิก   พุธที ่4 กรกฎาคม 2561 

ก าหนดการบรรยายครึง่แรกของปีการศึกษา    พุธที ่4 กรกฎาคม – พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561   

วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิัติงานในคลินิก)  ศุกรท์ี ่26  และจันทร์ที ่29 ตุลาคม 2561    

วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOP 603  อังคารที่ 30 ตุลาคม – อังคารที ่4 ธันวาคม 2561 

ก าหนดการบรรยายครึง่หลังปีการศึกษา    พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 – ศุกรท์ี ่5 เมษายน 2562 

วันเตรยีมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิัติงานคลินิก) จันทร์ที่ 7 – ศุกรท์ี่ 11 มกราคม 2562 

วันสอบประเมินความรู้ภาควทิยาคลินิกทันตกรรม   เสาร์ที่ 12 – อาทิตยท์ี่ 13 มกราคม 2562 

วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิานในคลินิก     ศุกรท์ี ่5 เมษายน 2562  

วันสอบไล่       อังคารที่ 9  เมษายน 2562– พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาใหง้านบรกิารการศึกษาฯ จันทร์ที่ 22 เมษายน  2562 

วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พรอ้มประเมินผล)  ศุกรท์ี ่12 เมษายน – จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   

วันส่งผลการศึกษาวชิาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ให้งานบริการ-         จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   

การศึกษา 

วันปัจฉมินิเทศของนักศึกษาชั้นปทีี่ 6     พุธที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถงึส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562   

วันประกาศผลการศึกษา      ศุกรท์ี ่3 พฤษภาคม 2562   

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3  เมษายน 2561 


