(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง เพิ่มเติมปฏิทินกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (ครั้งที่ 2)
------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิก ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนัน้
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
การดาเนินการในกิจกรรมบางส่วนตามปฏิทินการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ในบางส่วนของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นดังนี้
สำหรับนักศึกษำคณะทันตแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 4, 5 และ 6
งำนทะเบียนของนักศึกษำชัน้ ปีที่ 4 และ 5
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล นักศึกษำชั้นปีที่ 4
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
• เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481
• วันปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์
• วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
• โครงการอบรมการใช้โรงพยาบาลทางทันตกรรมและ
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
• วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัติงานคลินิก
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัตงิ านคลินิก)
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัตงิ านคลินิก)

จันทร์ที่ 11 มิถุนายน – พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
จันทร์ที่ 25 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม – พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน – จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
พุธที่ 18 กรกฎาคม – พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน – จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 – จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
จันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
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วันสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ทันตแพทย์พ้ืนฐาน
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิ านคลินกิ
วันสอบไล่
วันนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
วันนาเสนองานวิจัยของชั้นปีที่ 5 (ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าฟัง)
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล นักศึกษำชั้นปีที่ 5
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
• เข้าเรียนกระบวนวิชา DPED 581
• วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
• วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัติงานคลินิก
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัตงิ านคลินิก)
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังของปีการศึกษา
วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสาหรับกระบวนวิชา DRS 501
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิ านคลินกิ
วันสอบไล่
วันนาเสนองานวิจัย
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
งำนทะเบียนของนักศึกษำชัน้ ปีที่ 6
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน – อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เช้า)
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

อังคารที่ 19 มิถุนายน – พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม – จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
พุธที่ 28 พฤศจิกายน – อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 – ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 15 – พุธที่ 16 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

จันทร์ที่ 11 มิถุนายน – พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
จันทร์ที่ 25 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม – พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 4 – พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และจันทร์ที่ 11 อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันสุดท้ายของการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา อังคารที่ 26 มีนาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

-3กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล นักศึกษำชั้นปีที่ 6
วันออกภาคสนามกระบวน DHOS 602
วันเปิดภาคเรียนและวันเข้าชั้นเรียน
• วันอบรมเรื่องการ Sterilization และการจัดการใน
โรงพยาบาลทันตกรรม
• วันเข้าชั้นเรียนและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินกิ
กาหนดการบรรยายครึ่งแรกของปีการศึกษา
วันสอบกลางปีการศึกษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ )
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOP 603
กาหนดการบรรยายครึ่งหลังปีการศึกษา
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัตงิ านคลินิก)
วันสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินกิ ทันตกรรม
วันสุดท้ายการฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิก
วันสอบไล่
วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมินผล)
วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 6
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา

ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน – จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
พุธที่ 4 กรกฎาคม – พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
ศุกร์ที่ 26 และจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
อังคารที่ 30 ตุลาคม – อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2 ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
จันทร์ที่ 7 – ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
เสาร์ที่ 12 – อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
อังคารที่ 9 เมษายน 2562– พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน – จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
พุธที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อุษณีย์ คาประกอบ
(รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบัตกิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาเนาถูกต้อง
ประกาศ
กิตศิ ักณดิ์ วัอันศทีววุ่ ฒไิ กร
(นายกิตศิ ักดิ์ อัศววุฒไิ กร)
พนักงานปฏิบัตงิ าน

