ปฏิทินงานการศึกษาและกิจกรรม ประจาปีงานการศึกษา 2562
เดือน

วันที่

กิจกรรม

เข้าร่วม

งดเรียนบรรยาย งดปฏิบัติงานคลินิก

ฝ่าย

มิ.ย.62-พ.ค.63 (08.30-16.30 น.) โครงการเผยแพร่วชิ าการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ 5 โครงการย่อยที่ 5 กิจกรรมการจัดทาป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

-

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

มิ.ย.62-พ.ค.63 (08.30-16.30 น.) โครงการเผยแพร่วชิ าการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ 5 โครงการย่อยที่ 6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (เว็บเพจ รพ.ทันตกรรม)

-

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

มิ.ย.62-พ.ค.63 (08.30-16.30 น.) โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อวิทยุ เสียงตามสายของชุมชนฯ

-

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./จนท.

-

ปี 4-6/ป.โท/

โรงพยาบาลทันตกรรม

มิ.ย.62-พ.ค.63 (09.00-12.00 น.) โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมการออกให้บริการวิชาการ การออกตรวจ หรือให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

ช่องปากในผู้สูงอายุ (เดือนละ 1 ครั้ง)
ทุกวันจันทร์ มิ .ย.62-พ.ค.63

โครงการเผยแพร่วชิ าการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ 5 โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการจัดรายการวิทยุ “ฟันทอล์ค” สถานีวทิ ยุกระจายเสียง

(13.00-13.30 น.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

ทุกวันพุธแรกของเดือน

โครงการเผยแพร่วชิ าการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ 5 โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมการจัดรายการวิทยุรว่ มกับสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มิ.ย.62–พ.ค.63 (11.00-12.00 น.) จังหวัดพิษณุโลก (เดือนละ 1 ครั้ง)

ธ.ค.62 อ.17-พ.18 (08.30-16.30 น.) โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
พ.25 (08.30-12.00 น.)

โครงการอบรมพัฒนางานด้านมาตรฐานโรงพยาบาล 8 กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม HA Walk Rally มุ่งสู่คุณภาพบริการ

ป.ผู้ช่วย
อจ./จนท./ปี 4/ป.โท ปี 1/

ปี 4/ป.โท ปี 1/

ปี 4-6/ป.โท/

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

พ.25 (13.00-15.00 น.)

โครงการ ฟ.ฟันเกมส์ ครั้งที่ 16

อจ./จนท./นิสิตทุกชั้นปี

พ.25 (18.00 น. เป็นต้นไป)

โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี (ปีใหม่)

อจ./จนท./นิสิตทุกชั้นปี

จ.30 ธ.ค.62-ศ.10 ม.ค.63

หยุดการเรียน-การสอนเพือ่ เตรียมสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ และทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ม.ค.63 ส.11 (06.00-16.30 น.)

โครงการเผยแพร่วชิ าการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ 5 โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมการออกให้บริการชุมชนด้านทันตสุขภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ปี 1-3 (วิชาคณะ) ปี 4-6/ป.โท/ป.ผูช้ ่วย

โรงพยาบาลทันตกรรม
งานกิจการนิสิตฯ

-

-

งานกิจการนิสิตฯ

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

ปี 4 และ 6
อจ./จนท./ปี 3-6

ส.11-อา.12

วันสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ และทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 4 และ 6

ส.11-อา.19

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีงานการศึกษา 2562

นิสิตทุกชั้นปี

จ.20 ม.ค.-ศ.14 ก.พ.

โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา

ปี 6

ปี 6

ปี 6

ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

อ.28 (13.00-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนาสถิติไปใช้ในงานวิจัย

ปี 4

ปี 4

ปี 4

งานวิจัย

อจ./จนท./ปี 4-6/ป.โท/

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

ก.พ.63 -ยังไม่ระบุวัน- (08.30-12.00 น.)

โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมการจัดอบรมบุคลากรและนิสิตที่ให้การรักษาเพื่อเตรียมความพร้อม

งานการศึกษา

และเพิ่มพูนทักษะในการให้การรักษาผู้ป่วยสูงอายุ/ผู้ป่วยที่มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหว

ป.ผู้ช่วย

อ.4 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 6

จนท.

-

ปี 4-6/ป.โท/ป.ผูช้ ่วย

โรงพยาบาลทันตกรรม

อ.11 (08.30-16.30 น.)

โครงการสนับสนุนแนวทางการดาเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลทันตกรรม 4 โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 3

อจ./จนท.กลุ่มเสี่ยง

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

ปี 4

ปี 4

ปี 4

งานวิจัย

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

ปี 6

ปี 6

ปี 6

โรงพยาบาลทันตกรรม

ของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ขึ้นปฏิบัติงานคลินิก
พฤ.13 (13.00-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จ.17-พฤ.20 (08.30-16.30 น.) โครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
พฤ.27 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider (ครั้งที่ 1)

18 ธ.ค.62

ปฏิทินงานการศึกษาและกิจกรรม ประจาปีงานการศึกษา 2562
เดือน

วันที่

กิจกรรม

เข้าร่วม

งดเรียนบรรยาย งดปฏิบัติงานคลินิก

ฝ่าย

มี.ค.63 อ.3 (13.00-17.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4"

อจ./ปี 4

ปี 4

ปี 4

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

พ.4 (07.30-17.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4"

อจ./ปี 4

ปี 4

ปี 4

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

อจ./ป.โท ปี 1-2

-

คลินิก ท.หัตถการ

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

พฤ.12-ศ.13 (08.30-16.00 น.) โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
วิชาการทางทันตกรรมหัตถการ 2563 รุ่นที่ 2
ส.14-อา.29

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีงานการศึกษา 2562

อ.17 (08.30-12.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคลินิกสาหรับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6

พฤ.19 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider for Non-HCP

อ.24 (08.30-16.30 น.)

โครงการสนับสนุนแนวทางการดาเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลทันตกรรม 4 โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

(ป.ตรี และ ป.โท)
นิสิตทุกชั้นปี
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม

จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./จนท.

-

ปี 4-6/ป.โท/

โรงพยาบาลทันตกรรม

เรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการทางานเพื่อส่งเสริมอาชีวอนามัย
พ.25-อา.29 (08.30-16.30 น.) โครงการส่งบัณฑิตสู่สังคม

ปี 4-6/ป.โท/ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย
ปี 6

-

ปี 6

งานการศึกษา

อจ./ป.โท ปี 1-2

-

-

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

ศ.27 (08.30-16.00 น.)

โครงการประชุมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “Beauty and speedy of resin composite restoration”

อ.31 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมพัฒนางานด้านมาตรฐานโรงพยาบาล 8 กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

อจ./จนท./ป.โท/ป.ผู้ช่วย

ป.โท

ปี 4-6/ป.โท

โรงพยาบาลทันตกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อจ./จนท./ปี 4-6/ป.โท/

ปี 4-6/ป.โท/

ปี 4-6/ป.โท/

โรงพยาบาลทันตกรรม

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

อจ./จนท./ปี 4-6/ป.โท

-

ปี 4-6/ป.โท

งานกิจการนิสิตฯ

เม.ย.63 พฤ.2 (08.30-16.30 น.)

ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
อ.7 (09.00-12.00 น.)

รดน้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

พ.8 (07.30-17.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5”

อจ./ปี 5

ปี 5

ปี 5

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

พฤ.9 (07.30-12.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5”

อจ./ปี 5

ปี 5

ปี 5

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

อ.21 (08.30-12.00 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม 6 โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมซ้อมย่อย

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา 5ส (Big Cleaning Day)

อจ./จนท./ปี 5-6

ปี 5-6

ปี 5-6

งานนโยบายและแผน

พฤ.14-ศ.15 (08.30-16.00 น.)

โครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการภาควิชาทันตกรรมบูรณะ โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมสัมมนาวัสดุทางทันตกรรมร่วมสมัย

อจ./ป.โท ปี 1-2

-

-

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

อ.19 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม 6 โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมอบรม

อจ./จนท./ปี 4-6/ป.โท/

ปี 1-6/ป.โท/

ปี 4-6/ป.โท/

โรงพยาบาลทันตกรรม

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

ป.ผู้ช่วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย

อจ./จนท.

-

-

งานวิจัย

โครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

อจ./จนท.

-

-

โรงพยาบาลทันตกรรม

อจ./ป.โท ปี 1

ป.โท ปี 1

ปี 4-6/ป.โท ปี 1/

โรงพยาบาลทันตกรรม

วางแผนการจัดการเมื่อเกิดเหตุ และอพยพหนีไฟ
พ.ค.63 ศ.1 (08.30-16.30 น.)

เรื่อง การซ้อมหนีไฟ และการฝึกภาคปฏิบัติ
พฤ.21 (13.00-16.30 น.)
มิ.ย.63 อ.2 (08.30-16.30 น.)
พฤ.4 (08.30-16.30 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider (ครั้งที่ 2)

ป.ผู้ช่วย

18 ธ.ค.62

ปฏิทินงานการศึกษาและกิจกรรม ประจาปีงานการศึกษา 2562
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
1. เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา จากเดิม วันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 - วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
2. เพิ่มโครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อ .อุ้มผาง จ.ตาก คือ วันจันทร์ที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
3. เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider (ครั้งที่ 1) จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
4. เปลี่ยนแปลงเวลาจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4" จากเดิม วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.30-17.00 น. เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. และวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
จากเดิม เวลา 07.30-12.00 น. เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น.
5. เพิ่มโครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ 2563 รุ่นที่ 2 คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
6. เพิ่มโครงการส่งบัณฑิตสู่สังคม คือ วันพุธที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
7. เพิ่มโครงการประชุมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “Beauty and speedy of resin composite restoration” คือ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
8. เพิ่มโครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการภาควิชาทันตกรรมบูรณะ โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมสัมมนาวัสดุทางทันตกรรมร่วมสมัย คือ วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
9. เพิ่มโครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล อ .โพทะเล จ.พิจิตร คือ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

18 ธ.ค.62

