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นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  - 6  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
งานทะเบียนของนกัศึกษาชั้นปีที ่4 – 5 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที ่24  – จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563    
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet         อังคารที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน     อังคารที่ 15  กันยายน 2563   
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     พฤหัสบดีที่ 17 –  ศุกร์ที ่25 กันยายน 2563   
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W     จันทร์ที ่21 กันยายน 2563 – ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  
 

 

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าช้ันเรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DOPE 485, DRS 481  จันทร์ที่ 1 – ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (ช่วงที่ 1)  

 เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DOPE 485, DRS 481  พุธที่ 1 – จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 (ช่วงที่ 2) 

 เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 485, DDIA 482, DCOM 484, DCOM 485  อังคารที่ 14 กรกฎาคม – ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563   

ก าหนดการบรรยายและเริม่ฝึกปฏบิัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 – อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563   
ก าหนดการบรรยายและเริม่ฝึกปฏบิัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยดุบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564    
วันสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ   เสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 
ทันตแพทย์พื้นฐาน  
วันสอบไล ่       จันทร์ที่ 19 เมษายน – ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564   
วันน าเสนอโครงร่างงานวิจัย      พุธที ่28 เมษายน 2564  (เช้า) 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ   พฤหัสบดีที ่6 พฤษภาคม 2564 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลการศึกษา      เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

 เข้าเรียนกระบวนวิชา DORT 584, DCRB 582, DOS 586,  จันทร์ที่ 1 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  
          DMED 582, DPRO 588, DOCC 581, DJF 581, DBN 582 
วันเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา   พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 – อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  (ช) 
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (1)     อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 (บ) – พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 
วันเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา   ศุกร์ที่ 8 มกราคม  – อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564  
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (2)     พุธที่ 19 – อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564   
วันอบรมสถิตเิพื่อการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501   อังคารที่ 12 – พุธที่ 13 มกราคม 2564   
วันสอบไล ่       พฤหัสบดีที่ 27 – ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564   
วันน าเสนองานวิจัย       จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 (เช้า)   
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ   พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  พุธที่ 9 มิถุนายน 2564 
วันประกาศผลการศึกษา      ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
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งานทะเบียนของนกัศึกษาชั้นปีที ่6 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที ่24  – จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563    
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet         อังคารที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน     อังคารที่ 15  กันยายน 2563   
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     พฤหัสบดีที่ 17 –  ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563   
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W     จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 – ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  

วันรายงานตัวนักศึกษาปรญิญาตรทีี่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 1/63  พุธที่ 29 – ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

วันรายงานตัวนักศึกษาปรญิญาตรทีี่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 2/63  จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18  ธันวาคม 2563  และ 
จันทร์ที่ 21 – อังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

วันสุดท้ายของการแกไ้ข ช่ือ-สกุล นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 
วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา    พุธที่ 21 เมษายน 2564   
วันท่ีสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564   
    

การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ปีที่ 6 
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOM 603  จันทร์ที่ 15 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563   

วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมินผล)  จันทร์ที่ 27 – ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563   
วันเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา   พุธที่ 2 กันยายน  – อังคารที่ 22 ธันวาคม 2563   
วันเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา   พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 – พุธที่ 21 เมษายน 2564  
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยดุบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  จันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 
วันสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม    เสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 
วันสอบไล ่       พฤหัสบดีที่ 22  และศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564   
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ   เสาร์ที่ 24 เมษายน  2564 
วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาช้ันปีท่ี 6     เสาร์ที ่24  –อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล   พุธที ่28 เมษายน  2564   
วันประกาศผลการศึกษา      ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564   
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วันที่คณะฯ ไม่ได้จัดตารางฝึกปฏิบตัิงานในคลินิก ประจ าปีการศึกษา  2563  

จ. 6 ก.ค. 63   วันเข้าพรรษา  
อ. 7 ก.ค. 63   ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
พฤ. 23 ก.ค. 63   วันไหว้ครู 
อ. 28 ก.ค. 63   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พ. 12 ส.ค. 63               วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันแม่แห่งชาติ 
ศ. 4 ก.ย. – จ. 7 ก.ย. 63  วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 
อ. 13 ต.ค. 63   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พ. 21 ต.ค. 63    วันจัดกิจกรรมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
ศ. 23 ต.ค. 63   วันปิยมหาราช 
จ. 7 ธ.ค. 63   ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
                                                    และวันพ่อแห่งชาติ 
พฤ. 10 ธ.ค. 63   วันรัฐธรรมนูญ 
ศ. 25 ธ.ค. 63 (บ่าย)   วันจัดกิจกรรมสิ้นปีและขึ้นปีใหม่คณะฯ  
พฤ. 31 ธ.ค. 63 – ศ. 1 ม.ค. 64 วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ 
อ. 29 ธ.ค. 63 (บ่าย) – พฤ. 7 ม.ค. 64 คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (1) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 
จ. 4 – ศ. 8 ม.ค. 64   วันเตรียมสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิก (หยุดบรรยายและ 
                                     ฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6   
อ. 12 – พ. 13 ม.ค. 64  วันอบรมสถิติเพ่ือการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501  (หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 5) 
พฤ. 21 ม.ค. 64   วันพระราชทานปริญญาบัตร  
ศ. 26 ก.พ. 64   วันมาฆบูชา 
อ. 6 เม.ย. 64   วันจักรี 
อ. 13 – พฤ. 15 เม.ย. 64  วันสงกรานต์ 
พ. 28 เม.ย. 64 (เช้า)   วันน าเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
พ. 19 – อ. 25 พ.ค. 64   คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (2) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 
พ. 26 พ.ค. 64   วันวิสาขบูชา 
จ. 31 พ.ค 64 เช้า)   วันเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5   
 
หมายเหตุ  :   เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศหยุดชดเชยสงกรานต์ (เพิ่มเติม)  ในวันท่ี 4 – 7 กย. 2563  เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน 
                      เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คณะฯ จึงก าหนดให้มีการปฎิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 (เพิ่มเติม)   
                     ในวันพุธ (บ่าย) ที่ 16 และ 30 กันยายน 2563 
 
 วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

ศ. 9 เม.ย. 64   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
อ. 18 พ.ค. 64   นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 
พ. 21 เม.ย. 64   นักศึกษาชั้นปีท่ี 6   

              -  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
ส าหรับวันพุธท่ี 1  และ 3 ของเดือน ให้นักศึกษาใช้เวลาท าโครงร่างงานวิจัยกับอาจารย์ท่ีปรึกษากระบวนวิชา  DRS 491  

  วันพุธท่ี 2 , 4 และ 5 (ถ้ามี) ของเดือน      ให้นักศึกษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

ส าหรับวันพุธท่ี 1  และ 3 ของเดือน ให้นักศึกษาท างานวิจัยกระบวนวิชา DRS 501 (425501) 
  วันพุธท่ี 2  และ 4 ของเดือน                 ให้นักศึกษาใช้เรียนกระบวนวิชา DMTP 591 (428591) 
  วันพุธท่ี 5  (ถ้ามี)               ให้นักศึกษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 


