


                                                                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 9  มนีาคม 2565 

ปฏิทินการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 และ 3  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 
วันลงทะเบียนล่วงหน้า           จันทร์ที่ 2  – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite)   ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
วันเพ่ิม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน     เสาร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอกัษรล าดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 1) เสาร์ที่ 18 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา   อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W (ภาคการศึกษาที่ 1)  จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม – ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 
วันขอรับอักษรล าดับขั้น I      จันทร์ที่ 24 ตุลาคม – อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1 
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และวันเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาชั้นปีที ่2 และ 3   จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)  จันทร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม  2565 
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 (งดการสอน)    จันทร์ที่ 29 สิงหาคม - อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1       ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1                                                             จันทร์ที่ 24 ตุลาคม – อาทิตย์ที ่6 พฤศจิกายน  2565 
วันปิดภาคการศึกษาที่ 1              จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล     อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1       ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
วันขอรับอักษรล าดับขั้น I       จันทร์ที่ 24 ตุลาคม – อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน  2565 
 
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 
วันลงทะเบียนล่วงหน้า           จันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite)   ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
วันเพ่ิม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน     เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอกัษรล าดับขั้น W  (ภาคการศึกษาที่ 2) เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน – ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565   
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา   อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W  (ภาคการศึกษาท่ี 2)  จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 – ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ ์2566 
วันขอรับอักษรล าดับขั้น I      จันทร์ที่ 20 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2 
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และวันเข้าช้ันเรียนของชั้นปีที่ 2 และ 3  จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)  จันทร์ที่ 16 – อาทิตย์ที ่22 มกราคม 2566   
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (งดการสอน)    จันทร์ที่ 23 – อาทิตย์ที ่29 มกราคม 2566 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2     ศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2566 
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 จันทร์ที่ 20 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566   
วันปิดภาคการศึกษาที่ 2                                                                  จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล    จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2     พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 



 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มนีาคม  2565 

                 

 
 

ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  - 6  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

งานทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  – อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565    
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที่ 6 มิถุนายน – อาทิตย์ท่ี 12 มิถุนายน 2565  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W   จันทร์ที่ 6 มิถุนายน – ศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน    อาทิตย์ที่ 19  มิถุนายน 2565   
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    จันทร์ที่ 20 –  ศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565   
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W    จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 – ศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2566  
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 

 เข้าเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481    พุธท่ี 20 เมษายน – พุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
 วันอบรมเรื่อง การ Sterilization และการจัดการใน   ศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม  2565 (เช้า)  
    โรงพยาบาลทันตกรรม 
 โครงการอบรมการใช้โรงพยาบาลทางทันตกรรมและ   ศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม  2565 (บ่าย) 
    การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

กําหนดการบรรยายและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 – จันทร์ท่ี 10 ตุลาคม 2565   
วันสอบกลางปี   (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  อังคารท่ี 11 –อังคารท่ี 25 ตุลาคม  2565 
วันหยุดกลางปี      พุธท่ี 26 – จันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2565 
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา อังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 – ศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2566  
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก) อังคารท่ี 3 – ศุกร์ท่ี 6 มกราคม 2566    
วันสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ  เสาร์ท่ี 7 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 
ทันตแพทย์พื้นฐาน  
วันสุดท้ายของการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  ศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2566 
วันสอบไล่       จันทร์ท่ี 27  – ศุกร์ท่ี 31 มีนาคม, จันทร์ท่ี 3 – พุธท่ี 5 เมษายน 2566   
วันนําเสนอโครงร่างงานวิจัย     จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  (บ่าย)  
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ              อังคารท่ี 18 เมษายน 2566   
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล พุธท่ี 26 เมษายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา     เสาร์ท่ี 29 เมษายน 2566 
 
งานทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        อังคารท่ี 17 พฤษภาคม  – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565    
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – อาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม 2565  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W   จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – ศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน    อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565   
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    จันทร์ที่ 6 –  ศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2565   
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W    จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 – ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล  นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 
วันเปิดภาคการศึกษา 
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา อังคารท่ี 17 พฤษภาคม – พุธท่ี 5 ตุลาคม 2565 
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (1)    พฤหัสบดีท่ี 6 – พุธท่ี 12  ตุลาคม 2565   
 



 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มนีาคม  2565 

                 

 

 
วันสอบกลางปี   (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  จันทร์ท่ี 17 – อังคารท่ี 25 ตุลาคม  2565  
วันหยุดกลางปี      พุธท่ี 26 – ศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม  2565 
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา จันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2565  – อังคารท่ี 14 มีนาคม 2566  
วันสุดท้ายของการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  อังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (2)    พุธท่ี 15 – อังคารท่ี 21 มีนาคม 2566   
วันอบรมสถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับกระบวนวิชา DRS 501  อังคารท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  
วันสอบไล่       พุธท่ี 22 – อังคารท่ี 28  มีนาคม 2566   
วันนําเสนองานวิจัย       พฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2566  (บ่าย) 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ              อังคารท่ี 18 เมษายน 2566   
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล พุธท่ี 26 เมษายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา     เสาร์ท่ี 29 เมษายน 2566 
 
งานทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        อังคารท่ี 17 พฤษภาคม  – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565    
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet        จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – อาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม 2565  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W   จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – ศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน    อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565   
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    จันทร์ที่ 6 –  ศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2565   
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W    จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 – ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 1/65 จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2565 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 2/65 จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม  2565 
วันสุดท้ายของการส่งลําดับขั้นแก้อักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนฯ อังคารท่ี 27 กันยายน  2565 
วันสุดท้ายของการแก้ไข ช่ือ-สกุล นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา2/65    จันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566 
วันปิดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา   อังคารท่ี 21 มีนาคม 2566   
วันท่ีสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา                         พุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566   
 
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชั้นปีที่ 6 
วันเปิดภาคการศึกษา 
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของปีการศึกษา อังคารท่ี 17 พฤษภาคม  – พฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565   
วันสอบกลางปี   (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  จันทร์ท่ี 12 – อังคารท่ี 13 กันยายน 2565  
วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมินผล)  พุธท่ี 14 –  อังคารท่ี 20 กันยายน 2565   
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOM 603 พุธท่ี 21 กันยายน  – พฤหัสบดท่ีี 3 พฤศจิกายน 2565  
กําหนดการบรรยายวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของปีการศึกษา จันทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 – อังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566  
วันเตรียมสอบประเมินความรู้ (หยุดบรรยายและฝึกปฏิบัติงานคลินิก) อังคารท่ี 3 – วันศุกร์ท่ี 6 มกราคม 2566 
วันสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม   เสาร์ท่ี 7 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 
วันสอบไล่       พุธท่ี 1  -  พฤหัสบดท่ีี 2 มีนาคม 2566   
ออกภาคสนามกระบวนวิชา DHOS 602    ศุกร์ท่ี 3 – จันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566 
วันสุดท้ายของการศึกษา     จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 
วันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีท่ี 6    เสาร์ท่ี 25 – อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้งานบริการการศึกษาฯ  พุธท่ี 22 มีนาคม 2566 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล  พุธท่ี 29 มีนาคม 2566   
วันประกาศผลการศึกษา     ศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566   
 

 



 

    ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2565 

                 

          
 วันที่คณะฯ ไม่ได้จัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา  2565  
 

อ. 16 พ.ค. 65   ชดเชยวันวิสาขบูชา 

พฤ. 19 – ศ. 20 พ.ค. 65   วันสัมมนารวมประจ าปี 2565 ของคณะฯ / วันสัมมนาประจ าปี (คณาจารย์) 

ศ. 3 มิ.ย. 65    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

xx  xx 65    วันไหว้ครู  (รอมหาวิทยาลัยประกาศฯ ) 

พ. 13 ก.ค. 65   วันอาสาฬหบูชา  

พฤ. 14 ก.ค. 65   วันเข้าพรรษา  

ศ. 15 ก.ค. 65   วันหยุดเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 

พฤ. 28 ก.ค. 65   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ศ. 29 ก.ค. 65   วันหยุดเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 

ศ. 12 ส.ค. 65               วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

ศ. 9 ก.ย. 65    วันสัมมนาประจ าปี 2565 (ส านักงานคณะฯ + ส านักงาน รพ.+ รพ.ทันตกรรม) 

พฤ. 13 ต.ค. 65   วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ศ. 14 ต.ค. 65   วันหยุดเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 

จ. 12 – อ. 13 ก.ย. 65   วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 6 

ศ. 21 ต.ค. 65    วันจัดกิจกรรมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

พ. 26 ต.ค. 65   วันจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อ. 11 – อ. 25 ต.ค. 65   วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

พ. 26 –จ. 31 ต.ค. 65   วันหยุดกลางปีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

จ. 24 ต.ค. 65   ชดเชยวันปิยมหาราช 

จ. 17 – อ. 25 ต.ค. 65         วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 

พ. 26 – ศ. 28 ต.ค. 65   วันหยุดกลางปีของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 

จ. 5 ธ.ค. 65    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

จ. 12 ธ.ค. 65   ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

พ. 28 ธ.ค. 65 (บ่าย)   วันจัดกิจกรรมสิ้นปีและข้ึนปีใหม่คณะฯ  

ศ. 30 ธ.ค. 2565 – จ. 2 ม.ค. 66  วันสิ้นปีและวันข้ึนปีใหม่  

อ. 3 – ศ. 6 ม.ค. 66   วันเตรียมสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิก (หยุดบรรยายและ 

                                     ฝึกปฏิบัติงานคลินิก)  หยุดเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 6   

xx  ม.ค. 66    วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2564 (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ)  

อ. 1 ก.พ. 66    วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501  (หยุดเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 5) 

จ. 6 มี.ค. 66    วันมาฆบูชา 

พฤ. 30 มี.ค. 66 (บ่าย)   วันเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  (เข้าฟังทั้งชั้นปี 4 และ 5)   

จ. 10 เม.ย. 66 (บ่าย)   วันน าเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4   

 

วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

ศ. 24 มี.ค. 66   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

อ. 14 มี.ค. 66   นักศึกษาชั้นปีที่ 5 , คลินิกทดแทน 1/65 (พฤ. 6 – พ. 12 ต.ค. 65) และ คลินิกทดแทน 2/65 (พ. 15 – อ. 21 มี.ค. 66) 

อ. 28 ก.พ. 66   นักศึกษาชั้นปีที่ 6   

 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

 ส าหรับวันพุธที่ 1  และ 3  เดือน ให้นักศึกษาใช้เวลาท าโครงร่างงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา  DRS 491  

 วันพุธที่ 2 , 4 และ 5 (ถ้ามี)                  ให้นักศึกษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 

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

 วันพุธที่ 2  และ 4 ของเดือน                ให้นักศึกษาใช้เรียนกระบวนวิชา DMTP 591 (428591) 

 วันพุธที่ 5  (ถ้ามี)  ให้นักศึกษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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