ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560

มิถนุ ายน 2560

ตุลาคม 2560

จันทรที่ 12 – อาทิตยที่ 18 วันลงทะเบียนลวงหนา
จันทรที่ 19 – อาทิตยที่ 25 วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาทางระบบ internet

จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8

กรกฎาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ศุกรที่ 21
จันทรที่ 24
อังคารที่ 25

วันสงแบบฟอรมเชิญอาจารยพิเศษ ถึงหนวย
หลักสูตร ทะเบียนฯ
วันสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1
วันผูบริหาร และอาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครอง
นักศึกษาใหม และทําสัญญาใชทุน

สิงหาคม 2560
พุธที่ 2
พฤหัสบดีที่ 3 – ศุกรที่ 4

ศุกรที่ 4
เสารที่ 5 – อาทิตยที่ 13
จันทรที่ 7
พฤหัสบดีที่ 17
จันทรที่ 21
จันทรที่ 21 – ศุกรที่ 25

จันทรที่ 13 – ศุกรที่ 24
ศุกรที่ 24
จันทรที่ 27 – พฤหัสบดี
ที่ 30

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)

วันประเมินผลกระบวนวิชาปญหาพิเศษ ภาควิชา
บริบาลเภสัชกรรม
วันสุดทายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)

ธั นวาคม 2560
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย
วันกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมกอน
เปดเรียน (Pre-college) และ
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม
(รหัส 60....)
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไข
(Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับ
นักศึกษาทุกระดับ
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันไหวครูของมหาวิทยาลัย และคณะ (งดเรียน
ระหวางเวลา 07.00-12.00 น.)
วันสงแบบแจงวิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ถึง
หนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ศุกรที่ 1 – จันทรที่ 4,
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
พุธที่ 6 – เสารที่ 9 และ
จันทรที่ 11 – อังคารที่ 12

กําหนดการฝึ กปฏิ บัติงาน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ตลอดปการศึกษา 2560

วันนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน (ชั้นปที่ 4)
วันนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน (ชั้นปที่ 6)

กําหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชวงเวลาสอบไล
รายการ
วันสงขอสอบปลายภาคถึงหัวหนาภาควิชา
วันประชุมพิจารณาขอสอบปลายภาค (ภาควิชาฯ)
วันประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาขอสอบปลายภาค
คณะกรรมการประจําคณะฯ
วันสงผลการตัดเกรดถึงหัวหนาภาควิชาฯ
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการประจําคณะฯ

ชวงที่ 1
วันที่ 27 พ.ย.-4 ธ.ค.2560
วันที่ 13 พ.ย.60 กอนเวลา 16.00 น.
วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.

ชวงที่ 2
วันที่ 6-12 ธ.ค.2560
วันที่ 23 พ.ย.60 กอนเวลา 16.00 น.
วันที่ 24 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
วันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.

วันที่ 13 ธ.ค.60 กอนเวลา 13.00 น.
วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.

วันที่ 15 ธ.ค.60 กอนเวลา 13.00 น.
วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ วันพุ ธที่ 20 ธั นวาคม 2560

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

พฤศจิกายน 2560

กุมภาพันธ์ 2561

จันทรที่ 13 – อาทิตยที่ 19 วันลงทะเบียนลวงหนา
จันทรที่ 20 – อาทิตยที่ 26 วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาทางระบบ internet

จันทรที่ 26 – พุธที่ 28

ธั นวาคม 2560

เมษายน 2561

ศุกรที่ 15
พุธที่ 27
พฤหัสบดีที่ 28 – ศุกร
ที่ 29

วันสงแบบฟอรมเชิญอาจารยพิเศษ ถึงหนวย
หลักสูตร ทะเบียนฯ
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไข
(Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับ
นักศึกษาทุกระดับ

มีนาคม 2561
ศุกรที่ 2 – จันทรที่ 5
จันทรที่ 2
จันทรที่ 2 – พฤหัสบดี
ที่ 12
ศุกรที่ 20

มกราคม 2561
พุธที่ 3 – อาทิตยที่ 7
พุธที่ 3
พุธที่ 10
จันทรที่ 15 – ศุกรที่ 19
จันทรที่ 29

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับ
นักศึกษาทุกระดับ
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันสงแบบแจงวิธีการวัดผลและประเมินผลฯ ถึง
หนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันนําเสนอผลงานกระบวนวิชาปญหาพิเศษ (วัน
วิชาการภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม)

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)

จันทรที่ 23
ศุกรที่ 27
จันทรที่ 30

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันประชุมชี้แจงการเลือกแผนการศึกษา แผน 1,2
(ภาควิชาชี้แจง)
วันประเมินผลกระบวนวิชาปญหาพิเศษ ภาควิชา
วิทยาศาสตรเภสัชกรรม
(ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)
วันประชุมชี้แจงกระบวนวิชาเลือกวิชาชีพ แผน 1,2
(ภาควิชาชี้แจง ชั้นป 4)
วันวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
วันสุดทายของการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)

พฤษภาคม 2561
อังคารที่ 1 – ศุกรที่ 4 และ วันสอบปลายภาคการศึกษา (งดการสอน)
อาทิตยที่ 6 – จันทรที่ 14

กําหนดการฝึ กปฏิ บัติงาน
ตลอดปการศึกษา 2560

วันนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน (ชั้นปที่ 6)

กําหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
รายการ
วันสงขอสอบปลายภาคถึงหัวหนาภาควิชา
วันประชุมพิจารณาขอสอบปลายภาค (ภาควิชาฯ)
วันประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาขอสอบปลายภาค
คณะกรรมการประจําคณะฯ
วันสงผลการตัดเกรดถึงหัวหนาภาควิชาฯ
วันประชุมพิจารณาการตัดเกรดคณะกรรมการประจําคณะฯ

ชวงเวลาสอบไล
ชวงที่ 1
วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค.61
วันที่ 16 เม.ย.61 กอนเวลา 16.00 น.
วันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.
วันที่ 20 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.

ชวงที่ 2
วันที่ 6-14 พ.ค.61
วันที่ 23 เม.ย.61 กอนเวลา 16.00 น.
วันที่ 24 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.
วันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.

วันที่ 16 พ.ค.61 กอนเวลา 13.00 น.
วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 09.00 น.

วันที่ 18 พ.ค.61 กอนเวลา 13.00 น.
วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น.

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (CMR 54) ถึงมหาวิทยาลัยฯ
วันพุ ธที่ 23 พฤษภาคม 2561

