กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – สาหรับนักศึกษา –
กิจกรรม
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าชั้นปีที่ 2-4/ วันลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 5
วันผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และทาสัญญาใช้ทุน
วันกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ (รหัส 63....)
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย และคณะ (งดเรียน ระหว่างเวลา 07.00-12.00 น.)
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันปิดภาคการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14 ก.ย.-6 พ.ย.63

ชั้นปีที่ 1-4

(ฉบับที่ 2)
ชั้นปีที่ 5

25-31 พ.ค.63
26 มิ.ย.63
30 มิ.ย.63
2-3 ก.ค.63
3 ก.ค.63
19 มิ.ย.63
4-12 ก.ค.63
4-17 ก.ค.63
8 ก.ค.63
20 เม.ย.63
20-24 ก.ค.63
23 ก.ค.63
7-13 ก.ย.63
15-21 มิ.ย.63
20 ก.ค.-25 ก.ย. 63
20 ก.ค. –7 ส.ค.63
30 ต.ค.63
14 ส.ค.63
2-15 พ.ย.63
17-23 ส.ค.63
16 พ.ย.63
24 ส.ค.63
27 พ.ย.63
8 ก.ย.63

ชั้นปีที่ 6
7 พ.ค.63 – 17 มี.ค.64

11 – 24 พ.ค.63
7 พ.ค.63
25 - 29 พ.ค.63

วันสุดท้าย 29 ม.ค.64

กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2563 – สาหรับนักศึกษา –
กิจกรรม
วันลงทะเบียนล่วงหน้า
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงชุมชน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60...)
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันงดการเรียนการสอนของชัน้ ปีที่ 5
วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-CC1/PLE-CC2)
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันจัดกิจกรรมการเลือกสายวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
วันนาเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันนาเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-IP1/PLE-PC1)
วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-IP2/PLE-PC2)
วันประกาศผลการศึกษา
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60…) ภาคฤดูร้อน/63
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงชุมชน) นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 (รหัส 61…) ภาคฤดูร้อน/63

ชั้นปีที่ 1-3

23 พ.ย.63

(ฉบับที่ 5)
ชั้นปีที่ 4
12-18 ต.ค.63
23-27 พ.ย.63
30 พ.ย.63
21 พ.ย.- 6 ธ.ค.63
21 พ.ย.- 11 ธ.ค.63

ณ วันที่ 15 ต.ค.63
ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

23 พ.ย.63

7-9 ธ.ค.63
16 ธ.ค.63
17-23 ธ.ค.63
17 ธ.ค.63 – 19 ก.พ.64
11-15 ม.ค.64
15-17 ม.ค.64
25-31 ม.ค.64
8 ก.พ. – 5 มี.ค.64
1-5 มี.ค.64
TBA
8 – 17 มี.ค.64

19 มี.ค.64
22 มี.ค.- 4 เม.ย.64

12 มี.ค.64
15-20 มี.ค.64

19 เม.ย.64
22 มี.ค.-4 มิ.ย.64
3 พ.ค.-4 มิ.ย.64

11 มี.ค.64
12 มี.ค.64
19 มี.ค.64
22 มี.ค.- 4 เม.ย.64

17 มี.ค.64
27 มี.ค.64
ระหว่าง 20-28 มี.ค.64/
24 เม.ย.-2 พ.ค.64
2 เม.ย.64

กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - สาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ –
กิจกรรม
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าชั้นปีที่ 2-4/ วันลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 5
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางระบบ internet
วันสุดท้ายการส่งแบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1
วันผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และทาสัญญาใช้ทุน
วันกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
วันสุดท้ายการส่งแบบแจ้งวิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร
ทะเบียนฯ
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ (รหัส 63....)
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสุดท้ายการจัดทา มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย และคณะ (งดเรียน ระหว่างเวลา 07.00-12.00 น.)
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันปิดภาคการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดท้ายการส่ง มคอ.5-6

(ฉบับที่ 2)

ชั้นปีที่ 1-4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6
7 พ.ค.63 – 17 มี.ค.64

25-31 พ.ค.63
1-7 มิ.ย.63
17 มิ.ย.63
19 มิ.ย.63
26 มิ.ย.63
30 มิ.ย.63
1 ก.ค.63
2-3 ก.ค.63
3 ก.ค.63
4-12 ก.ค.63
4-17 ก.ค.63
7 ก.ค.63
8 ก.ค.63

13 เม.ย.63

16 เม.ย.63

15 มิ.ย.63

19 มิ.ย.63
11 – 24 พ.ค.63
17 เม.ย.63
20 เม.ย.63

23 ก.ค.63
20-24 ก.ค.63
7-13 ก.ย.63
15-21 มิ.ย.63
20 ก.ค.-25 ก.ย. 63
20 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
30 ต.ค.63
14 ส.ค.63
2-15 พ.ย.63
17-23 ส.ค.63
16 พ.ย.63
24 ส.ค.63
27 พ.ย.63
8 ก.ย.63
30 พ.ย.63
14 ก.ย.63

7 พ.ค.63
25 - 29 พ.ค.63
วันสุดท้าย 29 ม.ค.64

กาหนดการเกี่ยวกับการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นชั้นปีที่ 5)
ช่วงเวลาสอบกลางภาค
รายการ
วันส่งข้อสอบถึงภาควิชา
วันประชุมพิจารณาข้อสอบ (ภาควิชา)
วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อสอบคณะ
กรรมการบริหารประจาคณะฯ
วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ

จันทร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่
13 ก.ย.2563
ศุกร์ที่ 21 ส.ค.63
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 25 ส.ค.63
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 28 ส.ค.63
เวลา 16.00 น.
จันทร์ที่ 31 ส.ค.63
เวลา 09.00 น.

ช่วงเวลาสอบไล่
ช่วงที่ 1
จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่
8 พ.ย.2563
จันทร์ที่ 19 ต.ค.63
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 20 ต.ค.63
เวลา 09.00 น.
พฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63
ก่อน 16.00 น.
จันทร์ที่ 26 ต.ค.63
เวลา 09.00 น.
จันทร์ที่ 16 พ.ย.63
ก่อน 13.00 น.
พุธที่ 18 พ.ย.63
เวลา 09.00 น.

ช่วงที่ 2
จันทร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่
13 พ.ย.2563
จันทร์ที่ 26 ต.ค.63
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 27 ต.ค.63
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 30 ต.ค.63
ก่อน 16.00 น.
จันทร์ที่ 2 พ.ย.63
เวลา 09.00 น.
พุธที่ 18 พ.ย.63
เวลา 09.00 น.
จันทร์ที่ 23 พ.ย.63
เวลา 09.00 น.

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 - สาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กิจกรรม
วันลงทะเบียนล่วงหน้าของนักศึกษา
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางระบบ internet
วันสุดท้ายการส่งแบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการส่งแบบแจ้งวิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการจัดทา มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ลงชุมชน)
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันงดการเรียนการสอนของชัน้ ปีที่ 5
วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-CC1/PLE-CC2)
วันพระราชปริญญาบัตร
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันจัดกิจกรรมการเลือกสายวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
วันนาเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันนาเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ภาคฤดูร้อน/63)

ชั้นปีที่ 1-3

23 พ.ย.63

(ฉบับที่ 5) ณ วันที่ 15 ต.ค.2563
ชั้นปีที่ 4
12-18 ต.ค.63
19-25 ต.ค.63
2 พ.ย.63
16 พ.ย.63
22 พ.ย.63
23-27 พ.ย.63
30 พ.ย.63
21 พ.ย.- 6 ธ.ค.63
21 พ.ย.- 11 ธ.ค.63

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

23 พ.ย.63

7-9 ธ.ค.63
วันสุดท้าย 29 ม.ค.64

17 ธ.ค.63 – 19 ก.พ.64
11-15 ม.ค.64
15-17 ม.ค.64
21 ม.ค.64
25-31 ม.ค.64
8 ก.พ. – 5 มี.ค.64
1-5 มี.ค.64
TBA

8 – 17 มี.ค.64

19 มี.ค.64
22 มี.ค.- 4 เม.ย.64

12 มี.ค.64
15-20 มี.ค.64
22 มี.ค.-4 มิ.ย.64

11 มี.ค.64
12 มี.ค.64
19 มี.ค.64
22 มี.ค.- 4 เม.ย.64

17 มี.ค.64

กิจกรรม

ชั้นปีที่ 1-3

ชั้นปีที่ 4

วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-IP1/PLE-PC1)
วันสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-IP2/PLE-PC2)
วันส่งผลการตัดเกรดถึงหน่วยหลักสูตรฯ

12 เม.ย.64
ก่อน 12.00 น.
16 เม.ย.64
18 เม.ย.64

วันส่งผลการศึกษาไปยังสานักทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการส่ง มคอ. 5-6
วันฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ลงชุมชน)

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6
27 มี.ค.64
20-28 มี.ค.64,
24 เม.ย.-2 พ.ค.64
26 มี.ค.64
ก่อน 12.00 น.
30 มี.ค.64
16 เม.ย.64

3 พ.ค.-4 มิ.ย.64

หมายเหตุ: วันพระราชปริญญาบัตร ยังไม่มีประกาศงดการเรียนการสอน

กาหนดการเกี่ยวกับการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ช่วงเวลาสอบกลางภาค
รายการ
วันส่งข้อสอบถึงภาควิชา

จันทร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่
31 ม.ค.2564
ศุกร์ที่ 8 ม.ค.64
ก่อน 16.00 น.

วันประชุมพิจารณาข้อสอบ (ภาควิชา)
วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ

จันทร์ที่ 11 ม.ค.64
เวลา 09.00 น.
พุธที่ 13 ม.ค.64
ก่อน 16.00 น.

ช่วงเวลาสอบไล่
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
จันทร์ที่ 15 – อาทิตย์ที่
จันทร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่
21 มี.ค.2564
28 มี.ค.2564
จันทร์ที่ 8 มี.ค.64
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 9 มี.ค.64
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 5 มี.ค.64
ศุกร์ที่ 12 มี.ค.64
ก่อน 16.00 น.
ก่อน 16.00 น.
จันทร์ที่ 5 เม.ย.64
ก่อน 13.00 น.
พุธที่ 7 เม.ย.64
เวลา 09.00 น.

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ช่วงที่ 3
จันทร์ที่ 29 –
อาทิตย์ที่ 4 เม.ย.2564
จันทร์ที่ 15 มี.ค.64
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 16 มี.ค.64
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 19 มี.ค.64
ก่อน 16.00 น.
พุธที่ 7 เม.ย.64
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 9 เม.ย.64
เวลา 09.00 น.

