ปฏิทนิ การศึกษาและกิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประจาปี การศึกษา 2562
วัน/เดือน/ปี

-----------------กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ภาคการศึกษาต้ น 2562
พฤษภาคม 2562
วันอังคารที่ 7 พ.ค.62 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62

- รอบที่ 2 ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web
ที่ http://reg.su.ac.th/ พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินและชาระเงินที่ธนาคาร
**สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 (ปี การศึกษา 2562)
- รอบที่ 3 ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web
ที่ http://reg.su.ac.th/ พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินและชาระเงินที่ธนาคาร
**สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 (ปี การศึกษา 2562)

กองบริ หารงานวิชาการ

- รอบที่ 4 ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web
ที่ http://reg.su.ac.th/ พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินและชาระเงินที่ธนาคาร
**สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 (ปี การศึกษา 2562)
วันอังคารที่ 25 มิ.ย.62 ถึง
- รอบที่ 5 ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web
วันเสาร์ ที่ 29 มิ.ย.62
ที่ http://reg.su.ac.th/ พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินและชาระเงินที่ธนาคาร
**สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 (ปี การศึกษา 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 ถึง - แรกพบคณะเภสัชศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย.62

กองบริ หารงานวิชาการ

วันพุธที่ 29 พ.ค.62 ถึง
วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค.62

กองบริ หารงานวิชาการ

มิถุนายน 2562
วันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย.62 ถึง
วันพุธที่ 19 มิ.ย.62

กองบริ หารงานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษาฯ

กรกฎาคม 2562
วันจันทร์ ท่ ื 1 ก.ค.62
วันจันทร์ ที่ 1 ก.ค.62
วันอาทิตย์ ท่ ี 7 ก.ค.62
วันจันทร์ ที่ 8 ก.ค.62
วันจันทร์ ท่ ี 8 ก.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 14 ก.ค.62
วันอังคารที่ 9 ก.ค.62

- วันเปิ ดเรี ยน ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562
- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอเข้ าเป็ นนักศึกษาพิเศษ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ าศึกษาปี การศึกษา 2562 (ชัน้ ปี ที่ 1) จากคณะ
- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอกลับเข้ าศึกษา / การโอนสังกัดคณะและการขอกลับเข้ า
ศึกษาเพื่อรับปริ ญญาต่างสาขา
- นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 หรื อมากกว่ า ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่ าน Web
ที่ http;//reg.su.ac.th
- ยื่นเอกสารขึ ้นทะเบียน / ทาบัตรนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
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งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
กองบริ หารงานวิชาการ

วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 10 ก.ค.62
วันศุกร์ ที่ 12 ก.ค.62
วันจันทร์ ท่ ี 15 ก.ค.62
วันจันทร์ ที่ 15 ก.ค.62
วันจันทร์ ที่ 15 ก.ค.62 ถึง
วันอังคารที่ 30 ก.ค.62
วันเสาร์ ที่ 20 ก.ค.62
วันอังคารที่ 30 ก.ค.62
วันพุธที่ 31 ก.ค.62
วันพุธที่ 31 ก.ค.62 ถึง
วันอังคารที่ 8 ต.ค.62

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ าศึภาคการศึ
กษาปี การศึกษาก2562
ี่ 1) จากคณะ
ษาต้(ชันปีน้ ท2562
และพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
- ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ าศึกษาปี การศึกษา 2562 (ชันปี
้ ที่ 1) จากมหาวิทยาลัย
- วันเปิ ดเรี ยน *** (เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562
- วันสุดท้ ายของการแก้ ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา
ภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561
- วันเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web

กองบริ หารงานวิชาการ

- แรกพบ สนภท.
- วันสุดท้ ายที่ผ้ สู อนรายงานผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ภาคปลาย และ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 ให้ กองบริ หารงานวิชาการ
- วันเปลี่ยนค่า I เป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ
- วันถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานันได้
้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา

- OSPE
- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิ ดและรายวิชาที่นกั ศึกษา
ขอถอนรายวิชาด้ วยตนเอง (กรณียอดเงินคืนไม่เกิน 10,000 บาท)
- MCQ

ฝ่ ายวิชาชีพ
กองบริ หารงานวิชาการ

- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคต้ น 2562
- นักศึกษารับบัตรประจาตัวนักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://reg.su.ac.th
- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะเบียนวิชาเรี ยนทั ้งหมด สาหรับผู้ที่ไม่ชาระเงิน
ตามกาหนด (นักศึกษาชั ้นปี ที่ 7 หรื อมากกว่า)
- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคต้ น 2562
- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา
หรื อปริ ญญาบัณฑิต
- ทับแก้ ววิชาการ : เภสัชวิชาการ

งานจัดการศึกษา

กองบริ หารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

สิงหาคม 2562
วันศุกร์ ที่ 2 ส.ค.62
วันศุกร์ ที่ 2 ส.ค.62 ถึง
วันศุกร์ ที่ 23 ส.ค.62
วันเสาร์ ที่ 3 ส.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค.62
วันเสาร์ ท่ ี 10 ส.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 11 ส.ค.62
วันพุธที่ 14 ส.ค.62 ถึง
วันศุกร์ ที่ 16 ส.ค.62
วันศุกร์ ที่ 16 ส.ค.62
วันเสาร์ ท่ ี 17 ส.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 25 ส.ค.62
วันศุกร์ ที่ 23 ส.ค.62

วันจันทร์ ที่ 26 ส.ค.62 ถึง
วันพุธที่ 28 ส.ค.62
วันพฤหัสบดีท่ ี 29 ส.ค.62 - ไหว้ ครู คณะเภสัชศาสตร์
วันเสาร์ ท่ ี 31 ส.ค.62 ถึง
- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
วันอาทิตย์ ท่ ี 1 ก.ย. 62
ประจาภาคต้ น 2562
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ฝ่ ายวิชาชีพ

กองบริ หารงานวิชาการ
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาฯ
งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา

วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ ท่ ี 31 ส.ค.62 ถึง
วันเสาร์ ท่ ี 14 ก.ย. 62

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- สอบกลางภาค ***(นักศึภาคการศึ
กษาชัน้ ปี ที่ 1)***
คณะเภสั
ศาสตร์
กษาต้
นช2562
และมหาวิทยาลัย ประจาภาคต้ น 2562

งานจัดการศึกษา

- ค่ายหมอยา

งานกิจการนักศึกษาฯ

- วันศิลป์ พีระศรี
- วันไหว้ ครู เฉพาะพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

- จัดอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
(สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2, บัณฑิตศึกษา และผู้ชว่ ยวิจยั )
- จัดอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านชีวภาพ
(สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3, บัณฑิตศึกษา และผู้ชว่ ยวิจยั )
- วันสุดท้ ายถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานันได้
้ สญ
ั ลักษณ์ W
- วันสถาปนามหาวิทยาลัย
- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคต้ น 2562
- วันหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล

คณะเภสัชศาสตร์

- กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ประจาภาคต้ น 2562
- วันปิ ดเรี ยนภาคการศึกษาต้ น 2562
- วันมหาธี รราชเจ้ า
- วันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
- วันสุดท้ ายที่คณะส่งรายงานผลการศึกษา ภาคต้ น 2562 ให้ กองบริ หารงานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา

กันยายน 2562
วันศุกร์ ที่ 13 ก.ย.62 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย.62
วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย.62
วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.62

ตุลาคม 2562
ก่อนปิ ดภาคการศึกษาต้ น
2562 ของนักศึกษาชั ้นปี ที่ 2
และชั ้นปี ที่ 3
วันอังคารที่ 8 ต.ค.62
วันเสาร์ ที่ 12 ต.ค.62
วันจันทร์ ท่ ี 14 ต.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 27 ต.ค.62
วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.62

งานจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ ท่ ี 4 พ.ย.62 ถึง
วันเสาร์ ท่ ี 16 พ.ย.62
วันอาทิตย์ ท่ ี 17 พ.ย.62
วันจันทร์ ที่ 25 พ.ย.62
วันจันทร์ ที่ 25 พ.ย.62
วันศุกร์ ที่ 29 พ.ย.62

งานจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานจัดการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย 2562
พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ ท่ ี 4 พ.ย.62
สัปดาห์ที่ 1-2 ของการเปิ ด
ภาคการศึกษาปลาย 2562
ของนักศึกษาชั ้นปี ที่ 2 และ
ชันปี
้ ที่ 3

- วันเปิ ดเรี ยน ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2562
- จัดอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
(สอบซ่อมครัง้ ที่ 1-2 สาหรับนักศึกษาชั ้นปี ที่ 2, บัณฑิตศึกษา และผู้ชว่ ยวิจยั )
- จัดอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านชีวภาพ
(สอบซ่อมครัง้ ที่ 1-2 สาหรับนักศึกษาชั ้นปี ที่ 3, บัณฑิตศึกษา และผู้ชว่ ยวิจยั )
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งานจัดการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย.62
วันจันทร์ ที่ 25 พ.ย.62
วันจันทร์ ที่ 25 พ.ย.62 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.62

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ภาคการศึ
องขอเข้ าเป็ นนักก
ศึกษาต้
ษาพิเศษ
น 2562
- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอกลับเข้ าศึกษา/การโอนสังกัดคณะและการขอกลับเข้ า
ศึกษาเพื่อรับปริ ญญาต่างสาขา
- นักศึกษาทุกชั ้นปี ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่าน Web ที่ http://reg.su.ac.th

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

- วันเปิ ดเรี ยน ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2562
- วันสุดท้ ายของการแก้ ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา
ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2562
- วันเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web

งานจัดการศึกษา

- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคปลาย 2562
- วันสุดท้ ายที่ผ้ สู อนรายงานผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ประจาภาคต้ น 2562
ให้ กองบริ หารงานวิชาการ
- วันเปลี่ยนค่า I เป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ
- วันถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานันได้
้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานจัดการศึกษา

- PLE-CC2
- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิ ดและรายวิชาที่นกั ศึกษา
ขอถอนรายวิชาด้ วยตนเอง (กรณียอดเงินคืนไม่เกิน 10,000 บาท)
- PLE-CC1

ฝ่ ายวิชาชีพ
กองบริ หารงานวิชาการ

- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคปลาย 2562

งานจัดการศึกษา

- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะเบียนวิชาเรี ยนทั ้งหมด สาหรับผู้ที่ไม่ชาระเงิน

งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา

ธันวาคม 2562
วันจันทร์ ท่ ี 2 ธ.ค.62
วันจันทร์ ที่ 2 ธ.ค.62
วันจันทร์ ที่ 2 ธ.ค.62 ถึง
วันจันทร์ ที่ 16 ธ.ค.62
วันเสาร์ ท่ ี 14 ธ.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 15 ธ.ค.62
วันจันทร์ ที่ 16 ธ.ค.62
วันอังคารที่ 17 ธ.ค.62
วันอังคารที่ 17 ธ.ค.62 ถึง
วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ.63
วันศุกร์ ที่ 20 ธ.ค.62
วันศุกร์ ที่ 20 ธ.ค.62 ถึง
วันอังคารที่ 14 ม.ค.63
วันเสาร์ ที่ 21 ธ.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.62
วันเสาร์ ท่ ี 21 ธ.ค.62 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 29 ธ.ค.62

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา
กองบริ หารงานวิชาการ
งานจัดการศึกษา

ฝ่ ายวิชาชีพ

มกราคม 2563
วันศุกร์ ที่ 3 ม.ค.63

ตามกาหนด (นักศึกษาชั ้นปี ที่ 7 หรื อมากกว่า)
วันเสาร์ ท่ ี 4 ม.ค.63 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 5 ม.ค.63

- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์

งานจัดการศึกษา

ประจาภาคปลาย 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.63

- วันทาบุญปี ใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ 2563

งานบริ หารงานทัว่ ไป

วันศุกร์ ที่ 10 ม.ค.63

- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา

งานจัดการศึกษา

หรื อปริ ญญาบัณฑิต
วันเสาร์ ท่ ี 18 ม.ค.63 ถึง

- สอบกลางภาค ***(นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
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งานจัดการศึกษา

วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ ท่ ี 1 ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม
และมหาวิทยาลัย ประจภาคการศึ
าภาคปลาย 2562
กษาต้ น

ผู้รับผิดชอบ

2562

- กิจกรรมพบปะหน่วยงาน
- กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
- ปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจาภาคปลาย 2562
- วันสุดท้ ายถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานันได้
้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานกิจการนักศึกษาฯ
งานกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ ายวิชาชีพ
งานจัดการศึกษา

- มอบกาวน์วิชาชีพ
- ปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ประจาภาคปลาย 2562
- PLE-CC2

งานกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ ายวิชาชีพ
งานจัดการศึกษา

- กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ

งานกิจการนักศึกษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย.63

- วันปิ ดเรี ยนภาคการศึกษาปลาย 2562 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย.63

- วันสุดท้ ายที่คณะส่งรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย 2562 ให้ กองบริ หารงานวิชาการ

งานจัดการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 25 เม.ย.63

- PLE-IP1/PLE-PC1

ฝ่ ายวิชาชีพ

วันศุกร์ ที่ 14 ก.พ.63
วันเสาร์ ท่ ี 22 ก.พ.63 ถึง
วันอาทิตย์ ท่ ี 8 มี.ค.63
วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ.63

งานจัดการศึกษา

มีนาคม 2563
วันจันทร์ ที่ 9 มี.ค.63
วันจันทร์ ท่ ี 23 มี.ค.63 ถึง
วันเสาร์ ท่ ี 4 เม.ย.63
วันศุกร์ ที่ 27 มี.ค.63

ฝ่ ายวิชาชีพ

เมษายน 2563

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2562
มีนาคม 2563
วันจันทร์ ที่ 30 มี.ค.63 ถึง
วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย.63

- นักศึกษาทุกชั ้นปี ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่าน Web ที่ http://reg.su.ac.th

งานจัดการศึกษา

- วันเปิ ดเรี ยน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2562
- วันสุดท้ ายของการแก้ ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา
ประจาภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี การศึกษา 2562
- วันเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

- วันถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานันได้
้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานจัดการศึกษา

- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะเบียนวิชาเรี ยนทั ้งหมด สาหรับผู้ที่ไม่ชาระเงิน
ตามกาหนด (นักศึกษาชั ้นปี ที่ 7 หรื อมากกว่า)
- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิ ดและรายวิชาที่นกั ศึกษา

งานจัดการศึกษา

เมษายน 2563
วันอังคารที่ 7 เม.ย.63
วันอังคารที่ 7 เม.ย.63
วันอังคารที่ 7 เม.ย.63 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย.63
วันอังคารที่ 17 เม.ย.63 ถึง
วันจันทร์ ที่ 18 พ.ค.63
วันศุกร์ ที่ 24 เม.ย.63
วันศุกร์ ที่ 24 เม.ย.63 ถึง
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งานจัดการศึกษา

กองบริ หารงานวิชาการ

วัน/เดือน/ปี
วันศุกร์ ที่ 15 พ.ค.63

พฤษภาคม 2563
วันศุกร์ ที่ 1 พ.ค.63
วันจันทร์ ที่ 18 พ.ค.63

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ขอถอนรายวิชาด้ วยตนเองภาคการศึ
(กรณียอดเงินคืกนษาต้
ไม่เกิน 10,000
บาท)
น 2562
- วันสุดท้ ายของการยื่นคาร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา
หรื อปริ ญญาบัณฑิต
- วันสุดท้ ายของการถอนวิชาเรี ยนที่กองบริ การการศึกษา โดยที่รายวิชานัน้
ได้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานจัดการศึกษา

- วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครบรอบ 35 ปี )
- วันเริ่ มสอบประจาภาคฤดูร้อน 2562
- วันสุดท้ ายของการสอบ, วันสุดท้ ายของภาคฤดูร้อน 2562
- วันปิ ดเรี ยน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2562
- วันทาบุญอาจารย์ประโชติ เปล่งวิทยา
- วันสุดท้ ายที่คณะส่งรายงานผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2562 ให้ กองบริหารงานวิชาการ

งานบริ หารงานทัว่ ไป
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไป
งานจัดการศึกษา

- OSPE

ฝ่ ายวิชาชีพ

- MCQ

ฝ่ ายวิชาชีพ

งานจัดการศึกษา

มิถุนายน 2563
วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย.63
วันจันทร์ ท่ ี 8 มิ.ย.63
วันเสาร์ ท่ ี 13 มิ.ย.63
วันอาทิตย์ ท่ ี 14 มิ.ย.63
วันพุธที่ 17 มิ.ย.63
วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.63

กรกฎาคม 2563
วันศุกร์ ที่ 31 ก.ค.63

สิงหาคม 2563
วันเสาร์ ที่ 1 ส.ค.63 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.63

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62
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