ปฏิทนิ การศึกษาและกิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประจําปี การศึกษา 2560
วัน/เดือน/ปี

-----------------กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ภาคการศึกษาต้ น 2560
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
วันพฤหัสบดีที 18 พ.ค.60 ถึง - นักศึกษาชันปี ที 1 (โควตาพิเศษ และโครงการรับตรงทีคณะวิชากําหนด)
วันพฤหัสบดีที 25 พ.ค.60
ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web ที http://reg.su.ac.th /
พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงินและชําระเงินทีธนาคาร
วันเสาร์ ที 3 มิ.ย.60 ถึง
- โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา ปี การศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที 4 มิ.ย.60

กองบริ การการศึกษา

งานกิจการนักศึกษาฯ

กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ ที 3 ก.ค.60 ถึง
วันอังคารที 11 ก.ค.60

- นักศึกษาชันปี ที 1 (Admission และโครงการรับตรงทีคณะวิชากําหนด)
ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน Web ที http://reg.su.ac.th /
พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงินและชําระเงินทีธนาคาร
วันศุกร์ ที 21 ก.ค.60 ถึง
- โครงการ การประชุม “The 16th Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2017
วันพฤหัสบดีที 27 ก.ค.60
@ Bangkok, Thailand”
วันพฤหัสบดีที 27 ก.ค.60 ถึง - โครงการแรกพบคณะเภสัชศาสตร์ first dates
วันศุกร์ ที 28 ก.ค.60
วันเสาร์ ที 29 ก.ค.60
- โครงการ แรกพบ สนภท.
วันจันทร์ ที 31 ก.ค.60
- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอเข้ าเป็ นนักศึกษาพิเศษ

กองบริ การการศึกษา

สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
งานจัดการศึกษา

สิงหาคม 2560
วันเสาร์ ที 5 ส.ค.60
วันจันทร์ ที 7 ส.ค.60

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์
- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอกลับเข้ าศึกษา / การโอนสังกัดคณะและการขอกลับเข้ า
ศึกษาเพือรับปริ ญญาต่างสาขา
วันจันทร์ ที 7 ส.ค.60 ถึง
- นักศึกษาชันปี ที 2 หรื อมากกว่า ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่าน Web
วันอาทิตย์ที 20 ส.ค.60
ที http;//reg.su.ac.th / พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงินและชําระเงินทีธนาคาร
วันพฤหัสบดีที 10 ส.ค.60 ถึง - ยืนเอกสารรายงานตัว เปิ ดบัญชีและทําบัตรนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
วันอังคารที 15 ส.ค.60
(ปี การศึกษา 2560) ดูรายละเอียดเพิมเติมที http://reg.su.ac.th
วันอังคารที) 15 ส.ค.60
- วันเปิ ดเรียน ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 2-5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560
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งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
กองบริ การการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
1 สัปดาห์ ก่อนเปิ ด
ภาคการศึกษาต้ น 2560
(ช่วงวันที 15 - 18 ส.ค.60)
วันพฤหัสบดีที 17 ส.ค.60
วันศุกร์ ที 18 ส.ค.60 ถึง
วันอาทิตย์ที 20 ส.ค.60
วันจันทร์ ท) ี 21 ส.ค.60
วันจันทร์ ที 21 ส.ค.60
สัปดาห์ที 1 ของการเปิ ด
ภาคการศึกษาต้ น 2560
(ช่วงวันที 21 - 25 ส.ค.60)
วันจันทร์ ที 21 ส.ค.60 ถึง
วันจันทร์ ที 4 ก.ย.60
วันพฤหัสบดีที 24 ส.ค.60 ถึง
วันศุกร์ ที 25 ส.ค.60
สัปดาห์ที 2 ของการเปิ ด
ภาคการศึกษาต้ น 2560
(ช่วงวันที 28 ส.ค -1 ก.ย.60)
วันจันทร์ ที 28 ส.ค.60 ถึง
วันพุธที 30 ส.ค.60
วันพฤหัสบดีที 31 ส.ค.60

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- จัดอบรมและทดสอบความรู
้ เกียวกับความปลอดภั
องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
ภาคการศึ
กษาต้ยในห้
น 2560
(นักศึกษาปี 2 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั )

คณะเภสัชศาสตร์

- ปฐมนิเทศนักศึกษาทีเข้ าศึกษาปี การศึกษา 2560 (ชันปี 1) จากมหาวิทยาลัย
- รับน้ องมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองกิจการนักศึกษา มศก.

- วันเปิ ดเรียน ***(นักศึกษาชัน2 ปี ที) 1)*** มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560
- วันสุดท้ ายของการแก้ ผลการศึกษาทีไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา
ภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
(สอบซ่อมครังที 1 นักศึกษาปี 2 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั ทีสอบไม่ผ่าน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานจัดการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์

- วันเพิม-ถอน รายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web / พิมพ์ใบ
แจ้ งยอดการชําระเงิน และชําระเงินทีงานคลัง
- นําเสนอผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ภาคบังคับ (ปี 4)

งานจัดการศึกษา

- จัดอบรมและทดสอบความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
(สอบซ่อมครังที 2 นักศึกษาปี 2 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั ทีสอบไม่ผ่าน)

คณะเภสัชศาสตร์

- โครงการเภสัชวิชาการ

งานกิจการนักศึกษาฯ

- โครงการไหว้ ครู คณะเภสัชศาสตร์

สโมสรนักศึกษา

- โครงการค่ายหมอยา
- โครงการรับน้ อง 3 สัปดาห์
- วันสุดท้ ายทีผู้สอนรายงานผลการศึกษาทีไม่สมบูรณ์ (I) ภาคปลาย และ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 ให้ กองบริ การการศึกษา
- วันเปลียนค่า I เป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ
- วันถอนวิชาเรี ยนทีกองบริ การการศึกษา โดยทีรายวิชานันได้ สญ
ั ลักษณ์ W

สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
งานจัดการศึกษา

- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาทีประกาศปิ ดและรายวิชาทีนักศึกษา
ขอถอนรายวิชา
- นักศึกษารับบัตรประจําตัวนักศึกษาชันปี ที 1 ดูรายละเอียดเพิมเติมที
http://reg.su.ac.th
- การนําเสนอครังที 1 ผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ สาขาหลัก (ปี 6)

งานจัดการศึกษา

ฝ่ ายวิชาชีพ

กันยายน 2560
วันศุกร์ ที 1 ก.ย.60 ถึง
วันอาทิตย์ที 3 ก.ย.60
วันจันทร์ ที 4 ก.ย.60
วันอังคารที 5 ก.ย.60
วันอังคารที 5 ก.ย.60 ถึง
วันจันทร์ ที 13 พ.ย.60
วันศุกร์ ที 8 ก.ย.60 ถึง
วันศุกร์ ที 3 พ.ย.60
วันจันทร์ ที 11 ก.ย.60 ถึง
วันพุธที 13 ก.ย.60
วันจันทร์ ที 11 ก.ย.60 ถึง
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งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

กองบริ การการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี
วันศุกร์ ที 15 ก.ย.60
วันศุกร์ ที 15 ก.ย.60
วันพฤหัสบดีที 21 ก.ย.60
วันศุกร์ ที 22 ก.ย.60
วันศุกร์ ที 29 ก.ย.60

กิจกรรม

ภาคการศึกษาต้ น 2560

ผู้รับผิดชอบ

- วันศิลป์ พีระศรี
- วันไหว้ ครู เฉพาะพระราชวังสนามจันทร์
- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะบียนวิชาเรี ยนทังหมด สําหรับผู้ทีไม่ชําระเงิน
ตามกําหนด (นักศึกษาชันปี ที 5 หรื อมากกว่า)
- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา
หรื อปริ ญญาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานจัดการศึกษา

- วันสถาปนามหาวิทยาลัย
- สอบกลางภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 1-5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคต้ น 2560
- วันหม่อมหลวงปิ น มาลากุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานจัดการศึกษา

ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดีที 12 ต.ค.60
วันเสาร์ ท) ี 14 ต.ค.60 ถึง
วันเสาร์ ท) ี 28 ต.ค.60
วันอังคารที 24 ต.ค.60

งานจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ ที 25 พ.ย.60

- วันมหาธีรราชเจ้ า
- Pharmacy Music Challenge 2016

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สโมสรนักศึกษา

- การนําเสนอครังที 2 ผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ สาขาหลัก (ปี 6)

ฝ่ ายวิชาชีพ

- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 1-5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคต้ น 2560
- วันสุดท้ ายของภาคการศึกษาต้ น 2560
- วันปิ ดเรียนภาคการศึกษาต้ น 2560
- พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา 2559

งานจัดการศึกษา

ธันวาคม 2560
วันจันทร์ ที 11 ธ.ค.60 ถึง
วันศุกร์ ที 15 ธ.ค.60
วันอังคารที) 12 ธ.ค.60 ถึง
วันเสาร์ ท) ี 23 ธ.ค.60
วันเสาร์ ที 23 ธ.ค.60
วันอาทิตย์ ท) ี 24 ธ.ค.60

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาฯ

ภาคการศึกษาปลาย 2560
ธันวาคม 2560
วันจันทร์ ที 25 ธ.ค.60
วันศุกร์ ที 29 ธ.ค.60

- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอเข้ าเป็ นนักศึกษาพิเศษ
- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอกลับเข้ าศึกษา / การโอนสังกัดคณะและการขอกลับ
เข้ าศึกษาเพือรับปริ ญญาต่างสาขา
วันศุกร์ ที 29 ธ.ค.60 ถึง
- นักศึกษาทุกชันปี ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่าน Web ที http://reg.su.ac.th /
วันอาทิตย์ที 14 ม.ค.61
พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงินและชําระเงินทีธนาคาร
ธันวาคม 60 ถึง มกราคม 61 - โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจําปี การศึกษา 2560

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
สโมสรนักศึกษา

มกราคม 2561
วันจันทร์ ท) ี 8 ม.ค.61

- วันเปิ ดเรียน ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 2-5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560
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คณะเภสัชศาสตร์

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ ที 8 ม.ค.61
วันอังคารที 9 ม.ค.61
วันศุกร์ ที 12 ม.ค.61
เวลา 13.00-15.40 น.
วันจันทร์ ท) ี 15 ม.ค.61

- วันสุดท้ ายทีคณะส่งรายงานผลการศึ
กษา ก
ภาคต้
น 2560
ให้ กองบริ การการศึกษา
ภาคการศึ
ษาต้
น 2560
- วันทําบุญปี ใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ 2561
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

งานจัดการศึกษา
งานบริ หารงานทัวไป
ฝ่ ายวิชาชีพ

- วันเปิ ดเรียน ***(นักศึกษาชัน2 ปี ที) 1)*** มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ ที 15 ม.ค.61

- วันสุดท้ ายของการแก้ ผลการศึกษาทีไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา
ประจําภาคต้ น ปี การศึกษา 2560
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านชีวภาพ
(สําหรับนักศึกษาปี 3 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั )

งานจัดการศึกษา

- วันเพิม-ถอนรายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web / พิมพ์ใบแจ้ ง
ยอดการชําระเงินและชําระเงินทีงานคลัง
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านชีวภาพ
(สอบซ่อมครังที 1 สําหรับนักศึกษาปี 3 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั )

งานจัดการศึกษา

- วันสุดท้ ายทีผู้สอนรายงานผลการศึกษาทีไม่สมบูรณ์ (I) ประจําภาคต้ น 2560
ให้ กองบริ การการศึกษา
- การนําเสนอครังที 3 ผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ สาขาหลัก (ปี 6)

งานจัดการศึกษา

สัปดาห์ที 1 ของภาคการ
ศึกษาปลาย 2560 ในคาบ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรของ
นักศึกษาปี 3
(ช่วงวันที 15 -19 ม.ค.61)
วันจันทร์ ที 15 ม.ค.61 ถึง
วันจันทร์ ที 29 ม.ค.61
สัปดาห์ที 2 ของภาคการ
ศึกษาปลาย 2560
(ช่วงวันที 22-26 ม.ค.61)
วันจันทร์ ที 29 ม.ค.61

วันจันทร์ ที 29 ม.ค.61 ถึง
วันศุกร์ ที 2 ก.พ.61
สัปดาห์ที 3 ของภาคการ
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านชีวภาพ
ศึกษาปลาย 2560
(สอบซ่อมครังที 2 สําหรับนักศึกษาปี 3 , บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจยั )
(ช่วงวันที 29 ม.ค.-2 ก.พ.61)
วันอังคารที 30 ม.ค.61
- วันเปลียนค่า I เป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ
วันอังคารที 30 ม.ค.61 ถึง
- วันถอนวิชาเรี ยนทีกองบริ การการศึกษา โดยทีรายวิชานันได้ สญ
ั ลักษณ์ W
วันจันทร์ ที 9 เม.ย.61

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ฝ่ ายวิชาชีพ
คณะเภสัชศาสตร์

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา

กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที 1 ก.พ.61
วันศุกร์ ที 2 ก.พ.61 ถึง
วันศุกร์ ที 30 มี.ค.61
วันพฤหับดีที 8 ก.พ.61

- โครงการพบปะหน่วยงาน
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 3 เวลา 13:00-15:40 น.
- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาทีประกาศปิ ดและรายวิชาทีนักศึกษา
ขอถอนรายวิชา
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
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งานกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ ายวิชาชีพ
งานจัดการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ ที 10 ก.พ.61 หรื อ
วันเสาร์ ที 17 ก.พ.61
เวลา 09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดีที 15 ก.พ.61

กิจกรรม
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 3ภาคการศึ
เวลา 13:00-15:40
น. น 2560
กษาต้
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาชีพ

- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 3 เวลา 13:00-15:40 น.

ฝ่ ายวิชาชีพ

วันศุกร์ ที 16 ก.พ.61

- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะเบียนวิชาเรี ยนทังหมด สําหรับผู้ทีไม่ชําระเงิน
ตามกําหนด (นักศึกษาชันปี ที 5 หรื อมากกว่า)

งานจัดการศึกษา

วันศุกร์ ที 23 ก.พ.61

- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา
หรื อปริ ญญาบัณฑิต

งานจัดการศึกษา

- โครงการมัชฌิมนิเทศ
- สอบกลางภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคปลาย 2560
- สอบกลางภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 1-4)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคปลาย 2560
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

งานกิจการนักศึกษาฯ
งานจัดการศึกษา

- วันสุดท้ ายการขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาทีประกาศปิ ดและรายวิชาทีนักศึกษา
ขอถอนรายวิชา

งานจัดการศึกษา

- โครงการอําลาช่อมะกอก
- โครงการปั จฉิมนิเทศ
- โครงการมอบเสือกาวน์วชิ าชีพ
- วันสุดท้ ายของการถอนวิชาเรี ยนทีกองบริ การการศึกษา โดยทีรายวิชานัน
ได้ สญ
ั ลักษณ์ W
- สอบรวบยอดเชิงบูรณาการ ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

สโมสรนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษาฯ
สโมสรนักศึกษา
งานจัดการศึกษา

- สอบซ่อม (SOAP) ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

ฝ่ ายวิชาชีพ

- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 5)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคปลาย 2560
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 3 เวลา 13:00-15:40 น.
- ปฐมนิเทศก่อนฝึ กปฏิบตั งิ านฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชันปี ที 4

งานจัดการศึกษา

มีนาคม 2561
วันเสาร์ ท) ี 10 มี.ค.61 ถึง
วันอาทิตย์ ท) ี 18 มี.ค.61
วันเสาร์ ท) ี 10 มี.ค.61 ถึง
วันเสาร์ ท) ี 24 มี.ค.61
วันศุกร์ ที 30 มี.ค.61
เวลา 13.00-17.00 น.
วันศุกร์ ที 30 มี.ค.61

งานจัดการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ

เมษายน 2561

วันจันทร์ ที 9 เม.ย.61
วันจันทร์ ที 9 เม.ย.61
เวลา 16.00-19.00 น.
วันศุกร์ ที 20 เม.ย.61
เวลา 13.00-15.40 น.
วันเสาร์ ท) ี 21 เม.ย.61 ถึง
วันอาทิตย์ ท) ี 29 เม.ย.61
วันพฤหัสบดีที 26 เม.ย.61
วันศุกร์ ที 27 เม.ย.61
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ฝ่ ายวิชาชีพ

ฝ่ ายวิชาชีพ
ฝ่ ายวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี
เวลา 13.00-15.40 น.

พฤษภาคม 2561

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ภาคการศึกษาต้ น 2560

วันอังคารที 1 พ.ค.61 ถึง
วันเสาร์ ที 5 พ.ค.61

- **ปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6)
ปี การศึกษา 2561 (พ.ศ.2561-2562) (กก.ฝึ กงานฯ ยังไม่สรุ ป)

ฝ่ ายวิชาชีพ

วันจันทร์ ที 7 พ.ค.61 ถึง

- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561

ฝ่ ายวิชาชีพ

วันศุกร์ ที 15 มิ.ย.61

(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที1-2

วันจันทร์ ท) ี 7 พ.ค.61 ถึง

- สอบปลายภาค ***(เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 2-4)*** คณะเภสัชศาสตร์

วันเสาร์ ท) ี 19 พ.ค.61
วันจันทร์ ท) ี 14 พ.ค.61 ถึง
วันเสาร์ ท) ี 26 พ.ค.61
วันพฤหัสบดีที 24 พ.ค.61
วันเสาร์ ที 26 พ.ค.61
วันอาทิตย์ ท) ี 27 พ.ค.61

ประจําภาคปลาย 2560
- สอบปลายภาค *** (เฉพาะนักศึกษาชัน2 ปี ที) 1)*** คณะเภสัชศาสตร์
ประจําภาคปลาย 2560
- ปฐมนิเทศก่อนฝึ กปฏิบตั งิ าน นักศึกษาชันปี ที 2
- วันสุดท้ ายของภาคการศึกษาปลาย 2560
- วันปิ ดเรียนภาคการศึกษาปลาย 2560
- โครงการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

งานจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ
งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาฯ

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2560
พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ ที 28 พ.ค.61 ถึง
วันอาทิตย์ที 3 มิ.ย.61

- นักศึกษาทุกชันปี ลงทะเบียนวิชาเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่าน Web ที http://reg.su.ac.th /
พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงินและชําระเงินทีธนาคาร

งานจัดการศึกษา

วันจันทร์ ท) ี 4 มิ.ย.61
วันอังคารที 5 มิ.ย.61
วันจันทร์ ที 4 มิ.ย.61 ถึง
วันจันทร์ ที 11 มิ.ย.61
วันจันทร์ ที 11 มิ.ย.61

- วันเปิ ดเรียน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2560
- วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครบรอบ 33 ปี )
- วันเพิม-ถอน รายวิชาเรี ยน / ลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าด้ วยตนเองผ่าน Web / พิมพ์ใบ
แจ้ งยอดการชําระเงิน และชําระเงินทีงานคลัง
- วันสุดท้ ายทีคณะส่งรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย 2560 ให้ กองบริ การการศึกษา

งานจัดการศึกษา
งานบริ หารงานทัวไป
งานจัดการศึกษา

วันอังคารที 12 มิ.ย.61 ถึง
วันจันทร์ ที 16 ก.ค.61
วันศุกร์ ที 15 มิ.ย.61 ถึง
วันศุกร์ ที 13 ก.ค.61
วันศุกร์ ที 15 มิ.ย.61
วันจันทร์ ที 18 มิ.ย.61 ถึง
วันศุกร์ ที 27 ก.ค.61
วันศุกร์ ที 22 มิ.ย.61

- วันถอนวิชาเรี ยนทีกองบริ การการศึกษา โดยทีรายวิชานันได้ สญ
ั ลักษณ์ W

งานจัดการศึกษา

- วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาทีประกาศปิ ดและรายวิชาทีนักศึกษา
ขอถอนรายวิชา
- วันทําบุญอาจารย์ประโชติ เปล่งวิทยา
- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561
(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที1-2

งานจัดการศึกษา

- วันสุดท้ ายของการลบข้ อมูลลงทะเบียนวิชาเรี ยนทังหมด สําหรับผู้ทีไม่ชําระเงิน
ตามกําหนด (นักศึกษาชันปี ที 5 หรื อมากกว่า)
- วันสุดท้ ายของการยืนคําร้ องขอจบการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริ ญญา

งานจัดการศึกษา

มิถุนายน 2561

วันจันทร์ ที 25 มิ.ย.61
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งานจัดการศึกษา

งานบริ หารงานทัวไป
ฝ่ ายวิชาชีพ

งานจัดการศึกษา

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม
หรื อปริ ญญาบัณฑิต

กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ ที 13 ก.ค.61
วันจันทร์ ที 16 ก.ค.61
วันอังคารที 31 ก.ค.61 ถึง
วันศุกร์ ที 3 ส.ค.61
วันอังคารที) 31 ก.ค.61 ถึง
วันเสาร์ ท) ี 4 ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

ภาคการศึกษาต้ น 2560

- วันสุดท้ ายการขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาทีประกาศปิ ดและรายวิชาทีนักศึกษา

งานจัดการศึกษา

ขอถอนรายวิชา
- วันสุดท้ ายการถอนวิชาเรี ยนทีกองบริ การการศึกษา โดยทีรายวิชานันได้ สญ
ั ลักษณ์ W
- การนําเสนอครังที 1 ผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6)

งานจัดการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ

- สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2560

งานจัดการศึกษา

- วันปิ ดเรียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 2560
- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561
(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที 3-5
- วันสุดท้ ายทีคณะส่งรายงานผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2560 ให้ กองบริ การการศึกษา

งานจัดการศึกษา
ฝ่ ายวิชาชีพ

สิงหาคม 2561
วันอาทิตย์ ท) ี 5 ส.ค.61
วันจันทร์ ที 6 ส.ค.61 ถึง
วันศุกรที 14 ก.ย.61
วันจันทร์ ที 13 ส.ค.61

งานจัดการศึกษา

กันยายน-ธันวาคม 2561
วันจันทร์ ที 17 ก.ย.61 ถึง
วันศุกร์ ที 26 ต.ค.61
วันจันทร์ ที 29 ต.ค.61 ถึง
วันศุกร์ ที 7 ธ.ค.61

- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561
(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที 3-5

ฝ่ ายวิชาชีพ

- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561
(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที 3-5

ฝ่ ายวิชาชีพ

วันอังคารที 11 ธ.ค.61 ถึง
วันศุกร์ ที 14 ธ.ค.61
วันจันทร์ ที 17 ธ.ค.61 ถึง
วันศุกร์ ที 25 ม.ค.62

- การนําเสนอครังที 2 ผลการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6)

ฝ่ ายวิชาชีพ

- ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม กลุ่มสาขาหลัก(ปี 6) ปี การศึกษา 2561
(พ.ศ.2561-2562) ผลัดที 6

ฝ่ ายวิชาชีพ

มติทีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครังที 12/2560 เมือวันที 27 ก.ค.60
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