ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รหัส 59...
ภาคการศึกษาที่ 3/ 2561
เดือน
วันที่
พฤษภาคม 2562 - อังคารที่ 14 พฤษภาคม –
มิถุนายน 2562
อังคารที่ 11 มิถุนายน

กิจกรรม
ฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาปี 3

ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
เดือน
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562

วันที่

จันทร์ที่ 27
จันทร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 16
พุธที่ 12
อาทิตย์ที่ 16
จันทร์ที่ 17 มิถุนายน
สิงหาคม 2562
เสาร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 16
อาทิตย์ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 11
จันทร์ที่ 19 – ศุกร์ที่ 23
จันทร์ที่ 19 – เสาร์ที่ 31
กันยายน 2562
อาทิตย์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 27
ตุลาคม 2562
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
จันทร์ที่ 7 ศุกร์ที่ 18
พุธที่ 30
พฤศจิกายน 2562 เสาร์ที่ 2

กิจกรรม
วันสุดท้ายการส่งแบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันลงทะเบียนล่วงหน้า
วันสุดท้ายการส่งแบบแจ้งวิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการจัดทา มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS
วันเปิดภาคการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันสุดท้ายของการส่งเกรดถึงมหาวิทยาลัยฯ
สานักทะเบียนฯ ประกาศผลการศึกษา

กาหนดการเกี่ยวกับการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลาสอบกลางภาค
รายการ
วันส่งข้อสอบถึงภาควิชา
วันประชุมพิจารณาข้อสอบ (ภาควิชา)
วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อสอบคณะ
กรรมการบริหารประจาคณะฯ
วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะฯ

อาทิตย์ที่ 4 – อาทิตย์ที่
11 ส.ค.2562
ศุกร์ที่ 19 ก.ค.62
ก่อน 16.00 น.
จันทร์ที่ 22 ก.ค.62
เวลา 09.00 น.
อังคารที่ 23 ก.ค.62
เวลา 16.00 น.
พุธที่ 24 ก.ค.62
เวลา 13.00-16.00 น.

ช่วงเวลาสอบไล่
ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

จันทร์ที่ 7- อาทิตย์ที่ 13
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18
ต.ค.2562
ต.ค.2562
จันทร์ที่ 23 ก.ย.62
พุธที่ 2 ต.ค.62
ก่อน 16.00 น.
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 24 ก.ย.62
พฤหัสบดีที่ 3 ต.ค.62
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 27 ก.ย.62
จันทร์ที่ 7 ต.ค.62
ก่อน 16.00 น.
ก่อน 16.00 น.
อังคารที่ 15 ต.ค.62
อังคารที่ 15 ต.ค.62
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.00 น.
จันทร์ที่ 21 ต.ค.62
ศุกร์ที่ 25 ต.ค.62
ก่อน 13.00 น.
ก่อน 13.00 น.
จันทร์ที่ 28 ต.ค.62
เวลา 09.00-16.00 น.

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

วันที่
อังคารที่ 15
พุธที่ 30
อาทิตย์ที่ 3
จันทร์ที่ 4
จันทร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 17
เสาร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 27
จันทร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 29
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10
จันทร์ที่ 6 - ศุกร์ที่ 31
เสาร์ที่ 1 – ศุกร์ที่ 14
ศุกร์ที่ 21
จันทร์ที่ 24 – เสาร์ที่ 29
อาทิตย์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 8
พุธที่ 25
เสาร์ที่ 28

กิจกรรม
วันสุดท้ายการส่งแบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการส่งแบบแจ้งวิธกี ารวัดผลและประเมินผลฯ ในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการจัดทา มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS
วันเปิดภาคการศึกษา
วันลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขั้น W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันสุดท้ายของการส่งเกรดถึงมหาวิทยาลัยฯ
สานักทะเบียนฯ ประกาศผลการศึกษา

กาหนดการเกี่ยวกับการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลาสอบ
กลางภาค
รายการ

จันทร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่
29 ธ.ค.2562

วันส่งข้อสอบถึงภาควิชา

จันทร์ที่ 9 ธ.ค.62
ก่อน 16.00 น.
พุธที่ 11 ธ.ค.62
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62
เวลา 16.00 น.
TBA

วันประชุมพิจารณาข้อสอบ (ภาควิชา)
วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อสอบคณะ
กรรมการบริหารประจาคณะฯ
วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา

ช่วงเวลาสอบไล่
ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

จันทร์ที่ 24– เสาร์ที่ 29
ก.พ.2563
จันทร์ที่ 10 ก.พ.63
ก่อน 16.00 น.
พุธที่ 12 ก.พ.63
เวลา 09.00 น.
จันทร์ที่ 17 ก.พ.63
ก่อน 16.00 น.
TBA

อาทิตย์ที่ 1- อาทิตย์ที่ 8
มี.ค.2563
จันทร์ที่ 17 ก.พ.63
ก่อน 16.00 น.
พุธที่ 19 ก.พ.63
เวลา 09.00 น.
ศุกร์ที่ 21 ก.พ.63
ก่อน 16.00 น.
TBA

จันทร์ที่ 16 มี.ค.63
อังคารที่ 17 มี.ค.63
ก่อน 13.00 น.
ก่อน 13.00 น.
พฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.63
เวลา 09.00-16.00 น.

วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการบริหารประจา
คณะฯ

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
เดือน
มีนาคม 2563 –
มิถุนายน 2563

ภาคการศึกษาที่ 3/2562

วันที่
อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน

กิจกรรม
ฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษารหัส 59...

