
 กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
(ส าหรับนักศึกษา) 

กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 

วันฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพเภสัชศาสตร์นักศึกษาชั้นปีที่ 6  จันทร์ที่ 14 มี.ค.65 – ศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 

วันลงทะเบียนเรียนลว่งหน้า (เฉพาะชั้นปีที่ 2-5) จันทร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65  

วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีนล่วงหน้า (เฉพาะชั้นปทีี่ 2-5) พุธท่ี 18 พ.ค. 65  

วันกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รหัส 65....)  วันจันทร์ท่ี 13 มิ.ย. 65 (เฉพาะป ี1)  

วันสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (e-Pro)  วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 65  
วันผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนกัศกึษาใหม่ (รหัส 65....)  วันพุธท่ี 15 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)  
วันท าสัญญาใช้ทุนนกัศกึษาชั้นปทีี่ 1 แบบออนไลน์ (รหัส 65....)  วันพุธท่ี 15 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป  

วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศกึษาใหม่ (นศ. รหัส 65....)  พฤหัสบดีที่ 16 - ศกุร์ที่ 17 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)  

วันยกเลกิกระบวนวชิาที่ไม่ผ่านเงือ่นไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65  
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน  เสาร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 จันทร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 65 
วันถอนกระบวนวชิาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W เสาร์ที่ 18 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65  

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  จันทร์ที่ 20 มิ.ย. 65 จันทร์ที่ 14 มี.ค. 65 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 65  
วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 จันทร์ที่ 28 มี.ค. – ศกุร์ที่ 1 เม.ย. 65 

วันถอนกระบวนวชิาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 4 ก.ค. - ศุกรท์ี่ 23 ก.ย. 65 จันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 - ศุกรท์ี่ 27 ม.ค. 66 

วันเตรียมสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอนและการสอบ) จันทร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65  

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) จันทร์ที่ 29 ส.ค. - อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65  
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 21 ต.ค. 65  
วันสอบไล่ (งดการสอน) จันทร์ที่ 24 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65  
วันปิดภาคการศึกษา  จันทร์ที่ 7 พ.ย. 65  
วันประกาศผลการศกึษา ศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65  

 

 

 ข้อมูล 25/05/2565  



กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
(ส าหรับนักศึกษา) 

กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 
วันลงทะเบียนล่วงหน้า จันทร์ที่ 26 ก.ย. - อาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65  
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า อังคารที่ 11 ต.ค. 65  
วันเปิดภาคการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 5 (แผน 1) จันทร์ที่ 14 พ.ย. 65  
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65  
วันเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน เสาร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W เสาร์ที่ 19 พ.ย. - ศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65  
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และ 5 (แผน 2) จันทร์ที่ 21 พ.ย. 65  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 65  
วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 5 - ศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65  
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 5 ธ.ค.65 - ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 66  

วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65 
วันซ้อมสอบ PLECC2 ศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65   
วันงดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 5 (เตรียมสอบ PLECC1, PLECC2) เสาร์ที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65   
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม PLECC1, PLECC2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ศุกร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65  
วันสอบกลางภาคการศึกษา (เพ่ิมเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3)  พุธที่ 18 – อังคารที่ 24 ม.ค. 66  
วันสอบกลางภาคการศึกษานักศึกษาทกุชั้นปี (งดการสอน) พุธที่ 25 – อังคารที่ 31 ม.ค. 66  

วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 5  จันทร์ที่ 16 ม.ค. - ศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66   

วันประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมนักศึกษาชัน้ปีที่ 5 พุธที่ 1 - ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66   
วันจัดกิจกรรมการเลือกสายวิชาชีพนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 TBA (เฉพาะปี 3)   
วันสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงานนักศึกษาชั้นปีที่ 6  จันทร์ที่ 23 ม.ค. - ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 
วันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
วันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

พฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 66  
ศุกร์ที่ 10 มี.ค. 66 

 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปทีี่ 5 (แผน 1) ศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66  
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 และ 5 (แผน 2) ศุกร์ที่ 10 มี.ค. 66  
วันสอบไล่นักศึกษาชัน้ปีที่ 5 (แผน 1) (งดการสอน) จันทร์ที่ 6 มี.ค. – เสาร์ที่ 11 มี.ค. 66  
วันสอบไล่นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 และ 5 (แผน 2) (งดการสอน) จันทร์ที่ 13 มี.ค. – เสาร์ที่ 18 มี.ค. 66  
วันสุดท้ายของการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66 ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 
วันสอบไล่นักศึกษาชัน้ปีที่ 1, 2 และ 3 (งดการสอน) จันทร์ที่ 20 มี.ค. - อาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 66  
วันปิดภาคการศึกษา และส าเร็จการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 6 จันทร์ที่ 3 เม.ย. 66 จันทร์ที่ 6 ก.พ. 66 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 66 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา  พุธที่ 3 พ.ค. 66 

 ข้อมูล 28/11/2565  

หมายเหตุ: วันประเมินผลและวันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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* 
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