
วันท่ีคณะฯ ไม่ได้จัดตารางฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ประจ าปีการศึกษา  2560 

จ. 10 กค. 60  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

อ. 11 กค. 60   ชดเชยวันเข้าพรรษา 

ศ. 28 กค. 60   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

จ. 14 สค. 60               ชดเชยวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิิต์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ 

    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร 

พฤ. 17 ส.ค. 60   วันไหว้ครู 

พ. 30 ส.ค. 60   วันจัดซ้อมสอบ OSCE  (หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 6) 

อ. 19 – พ. 20 ก.ย. 60  วันอบรมสถติิเพื่อการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501  (หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 5) 

ศ. 13 ตค. 60   วันคลา้ยวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมราชบพิตร 

ศ. 20 ต.ค. 60    วันจัดกิจกรรมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

จ. 23 ต.ค. 60   วันปิยะมหาราช 

พฤ. 26 ต.ค. 60   วันพระราชพิธถีวายพระเพลิงฯ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมราชบพิตร 

ศ. 27 – อ. 31 ต.ค. 60  วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก)  หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

พ. 15 พ.ย. – ศ. 17 พ.ย. 60     วันจัดกิจกรรมทางวิชาการ 45 ป ีคณะทันตแพทยศาสตร ์(หยุดบรรยายและฝึกปฏบัิติงานในคลินิก)  

                                      หยุดเฉพาะวิชาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

พฤ. 23 พย.–อ. 4 ธค. 60  วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

ส. 2 ธ.ค.-อ. 12 ธค.60        วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก)  หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

อ. 5 ธค. 60 วันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมราชบพิตร, วันชาต,ิ วันพ่อ 

จ. 11 ธค. 60   ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

ศ. 29 ธค. 60 (บ่าย)  วันจัดกิจกรรมสิ้นปีและขึน้ปีใหมค่ณะฯ  

อ. 2 มค. 61    ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 

จ. 8 – ศ. 12 ม.ค. 61  วันเตรียมสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐานและคลนิิก (หยุดบรรยายและ 

                                     ฝึกปฏิบัติงานคลนิิก)  หยุดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 6 

ประมาณ  ม.ค. 61   วันพระราชทานปรญิญาบัตร (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ) 

พ. 31 ม.ค. 61   วันสอบ OSCE ก ากับโดยทันตแพทยสภา  (หยุดเฉพาะปี 6)  

พฤ. 1 มี.ค. 61   วันมาฆบูชา 

ศ. 6 เม.ย. 61   วันจักรี 

ศ. 13 – อ. 17 เม.ย. 61  วันสงกรานต์ 

ประมาณ  พ.ค. 61   วันพชืมงคล (รอประกาศจากส านักพระราชวังฯ) 

อ. 15 พ.ค. 61 (เช้า)   วันเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5  (เข้าฟังทัง้ชั้นปี 4 และ 5) 

อ. 15 พ.ค. 61 (บ่าย)  วันน าเสนอโครงรา่งงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

วันสุดท้ายของการฝึกปฏบิัติงานในคลนิิก 

อ. 24 เม.ย. 61   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

พฤ. 3 พ.ค. 61   นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

พฤ. 5 เม.ย. 61   นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  (ก่อนเริ่ม elective) 

              -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

ส าหรับวันพุธที่ 1  และ 3 ของเดือน       ให้นักศึกษาใชเ้วลาท าโครงร่างงานวิจัยกับอาจารย์ท่ีปรกึษา 

      กระบวนวิชา  DRS 491  

   วันพุธท่ี 2 , 4 และ 5 (ถ้าม)ี ของเดอืน         ให้นักศึกษาใชส้ าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

    -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 

ส าหรับวันพุธที่ 1  และ 3 ของเดือน       ให้นักศึกษาท างานวิจัยกระบวนวิชา DRS 501 (425501) 

   วันพุธท่ี 2  และ 4 ของเดือน                     ให้นักศึกษาใช้เรียนกระบวนวิชา DMTP 591 (428591) 

   วันพุธท่ี 5  (ถ้าม)ี                     ให้นักศึกษาใชส้ าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มถิุนายน  2560 


