
 กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
(ส าหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 

กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 

วันฝึกปฏบิัติงานวชิาชีพเภสัชศาสตร์นักศึกษาชัน้ปทีี่ 6  จันทร์ที่ 14 มี.ค.65 – ศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66  
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหนา้ (เฉพาะชัน้ปทีี่ 2-5) จันทร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65  
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 
ทางระบบ internet 

จันทร์ที่ 9 - อาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65  

วันสุดทา้ยการสง่แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์  
ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ 

อังคารที่ 31 พ.ค. 65   

วันสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65....) วันศุกรท์ี่ 10 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)   
วันกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รหัส 65....) วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)  
วันสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (e-Pro) วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 65  
วันผู้บริหารและอาจารยท์ี่ปรึกษาพบผูป้กครองนักศึกษาใหม่ (รหัส 65....) วันพุธที่ 15 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)  
วันท าสัญญาใช้ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบบออนไลน์ (รหัส 65....) วันพุธที่ 15 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป  
วันสุดทา้ยการสง่แบบแจง้วิธีการวัดผลและประเมินผลฯ  
ในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ 

อังคารที่ 14 มิ.ย. 65  

วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ (รหัส 65....)  พฤหัสบดีที่ 16 - ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65 (เฉพาะปี 1)  
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65  
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน  เสาร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 จันทร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 65 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที่ 18 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65  
วันสุดทา้ยการจัดท า มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS อาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65  
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน  จันทร์ที่ 20 มิ.ย. 65 จันทร์ที่ 14 มี.ค. 65 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนทางระบบ internet จันทร์ที่ 27 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65  
วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 จันทร์ที่ 28 มี.ค. – ศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 4 ก.ค. - ศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 จันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 - ศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ) จันทร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65  

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) จันทร์ที่ 29 ส.ค. - อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 
 

 

ข้อมูล 24/05/2565  



กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 21 ต.ค. 65  
วันสอบไล่ (งดการสอน) จันทร์ที่ 24 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65  
วันปิดภาคการศึกษา  จันทร์ที่ 7 พ.ย. 65  
วันสุดทา้ยการสง่ มคอ.5-6 พุธที่ 7 ธ.ค. 65  
วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65  

 
ก าหนดการเกีย่วกับการสอบ ภาคการศึกษาที ่1/2565  

 

รายการ 
ช่วงเวลาสอบกลางภาค ช่วงเวลาสอบไล ่

จันทร์ที่ 29 ส.ค. - อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 

จันทร์ที่ 24 – จันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 จันทร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 

วันส่งข้อสอบถึงภาควชิา 
พฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 65 

ก่อน 16.00 น. 
จันทร์ที่ 10 ต.ค. 65 

ก่อน 16.00 น. 
จันทร์ที่ 17 ต.ค. 65 

ก่อน 16.00 น. 

วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ 
พฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 65 

เวลา 16.00 น. 
จันทร์ที่ 17 ต.ค. 65 

ก่อน 16.00 น. 
ศุกรท์ี่ 21 ต.ค. 65 

ก่อน 16.00 น. 

วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา  
อังคารที่ 1 พ.ย. 65 

ก่อน 16.00 น. 
จันทร์ที่ 7 พ.ย. 65 

ก่อน 16.00 น. 
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรด 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 

 
พุธที่ 9 พ.ย. 65 

09.00 น. 
ศุกรท์ี่ 11 พ.ย. 65 

09.00 น. 
 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา ถึงมหาวิทยาลยัฯ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
  



 

 

กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
(ส าหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 

กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 
วันลงทะเบียนล่วงหนา้ จันทร์ที่ 26 ก.ย. - อาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65  
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางระบบ internet จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 65  
วันสุดทา้ยการสง่แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษในระบบออนไลน์ ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ  จันทร์ที่ 31 ต.ค. 65  
วันสุดทา้ยการสง่แบบแจง้วิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ในระบบออนไลน์  
ถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ  

จันทร์ที่ 14 พ.ย. 65   

วันสุดทา้ยการจัดท า มคอ. 3-4 ในระบบ CMU-MIS อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65  
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน เสาร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65  
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และ 5 (แผน 2)  จันทร์ที่ 21 พ.ย.65  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที่ 19 พ.ย. - ศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65  
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนทางระบบ internet จันทร์ที่ 28 พ.ย. - ศุกร์ที่ 2 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 เสาร์ที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65   
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม PLECC1, PLECC2  
นักศึกษาชัน้ปีที่ 5 

ศุกร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65  

วันสอบกลางภาคการศึกษา (เพิม่เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3)  พุธที่ 18 – อังคารที่ 24 ม.ค. 66  
วันสอบกลางภาคการศึกษานักศึกษาทุกชั้นปี (งดการสอน) พุธที่ 25  – อังคารที่ 31 ม.ค. 66  
วันประเมินผลกระบวนวชิาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม นักศกึษาชั้นปีที่ 5 จันทร์ที่ 16 ม.ค. - ศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66  
วันประเมินผลกระบวนวชิาโครงงานทางวทิยาศาสตร์เภสัชกรรม นักศึกษาชัน้ปีที่ 5 พุธที่ 1 - ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66  
วันจัดกิจกรรมการเลือกสายวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 TBA (เฉพาะปี 3)  

วันสอบและประเมินผลการปฏบิัติงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 6  
จันทร์ที่ 23 ม.ค. - ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 
 

 

ข้อมูล 28/11/2565  

* 

* 



กิจกรรม ชั้นปีที่ 1-5 ชั้นปีที่ 6 
วันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปทีี่ 5 พฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 66   
วันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม นักศึกษาชัน้ปีที่ 5 ศุกร์ที่ 10 มี.ค. 66  
วันสุดทา้ยของการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (แผน 1) ศุกร์ที่ 3 ม.ีค. 66  
วันสุดทา้ยของการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 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  
วันสุดทา้ยของการศึกษานักศึกษาชัน้ปีที่ 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 าเร็จการศึกษานักศึกษาชัน้ปทีี่ 6 จันทร์ที่ 3 เม.ย. 66 จันทร์ที่ 6 ก.พ. 66 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 66 
วันสุดทา้ยการสง่ มคอ. 5-6 พุธที่ 3 พ.ค. 66  

 

 
ก าหนดการเกี่ยวกับการสอบ ภาคการศึกษาที ่2/2565 

 

รายการ 
ช่วงเวลาสอบกลางภาค ช่วงเวลาสอบไล ่

พุธที่ 25 – อังคารที่ 31 ม.ค. 66 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 

จันทร์ที่ 20 มี.ค. – อาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 66 จันทร์ที่ 27 มี.ค. - อาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 66 

วันส่งข้อสอบถึงภาควชิา 
พุธที่ 11 ม.ค. 66 
ก่อน 16.00 น. 

จันทร์ที่ 6 มี.ค. 66 
ก่อน 16.00 น. 

จันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 
ก่อน 16.00 น. 

วันส่งข้อสอบถึงหน่วยหลักสูตร ทะเบียนฯ 
จันทร์ที่ 23 ม.ค. 66 

ก่อน 16.00 น.  
ศุกร์ที่ 10 มี.ค. 66 

ก่อน 16.00 น. 
ศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66 

ก่อน 16.00 น. 

วันส่งผลการตัดเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา  
จันทร์ที่ 27 มี.ค. 66 

ก่อน 16.00 น. 
ศุกรท์ี่ 31 มี.ค. 66 

ก่อน 16.00 น. 
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรด 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 

 
พุธที่ 5 เม.ย. 66  

09.00 น. 
ศุกร์ที่ 7 เม.ย. 66  

09.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา ถึงมหาวิทยาลยัฯ วันจันทร์ที ่10 เมษายน 2566 

หมายเหตุ: วันประเมินผลและวันน าเสนอผลงานกระบวนวิชาโครงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


