ปฏิทินกิจกรรมวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมด้านงานวิชาการ
1
การลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2
ผู้ประสานงานรายวิชาส่งรายละเอียดของ
วิชาการ
รายวิชา (มคอ.3/4) ผ่าน TQF mapper
3

ประธานหลักสูตรอนุมัติ มคอ.3/4 ผ่าน
TQF mapper

4

ปฐมนิเทศ นศ. ใหม่
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษา

5
6

7

8
9
10

11
12

13
14

ภาคต้น

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย

ฤดูร้อน

26 ก.ค. – 3 ส.ค. 61
25 มิ.ย. - 3 ส.ค. 61
20 ก.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
31 ก.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)

16 พ.ย. – 21 ธ.ค. 61
16 พ.ย. – 21 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
16 ธ.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)

5 เม.ย. – 10 พ.ค. 62
5 เม.ย. – 10 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
5 พ.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)

หน่วยงาน

วิชาการ

มหาวิทยาลัย

25 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61
14 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัย
1 ส.ค. 61
17 ธ.ค. 61
6 พ.ค. 62
(ปี 5 เปิด 14 ส.ค. 61) (ปี 5 เปิด 13 ธ.ค. 61)
ผู้ประสานรายวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มี
วิชาการ
ภายใน 12 ต.ค. 61
ภายใน 1 มี.ค. 62
สิทธิ์เข้าสอบ (ส่งครั้งที่ 1 ก่อนกาหนดวัน
ถอนรายวิชาติด W)
การถอนรายวิชา
มหาวิทยาลัย
- ถอนรายวิชาไม่ติด W
25 มิ.ย.–17 ส.ค. 61 16 พ.ย. 61-4 ม.ค. 62 5 เม.ย.-17 พ.ค. 62
- ถอนรายวิชาติด W
20 ส.ค.-19 ต.ค. 61
7 ม.ค.-8 มี.ค. 62
20 – 31 พ.ค. 62
วิพากษ์ข้อสอบ
วิชาการ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันสอบกลางภาค/ปลายภาค
ส่งข้อสอบเพื่อผลิต
วิชาการ
อย่างน้อย 5 วันทาการ ก่อนวันสอบกลางภาค/ปลายภาค
สอบกลางภาคครั้งที่ 1
วิชาการ
17 – 23 ก.ย. 61
4-10 ก.พ. 62
ผู้ประสานงานรายวิชา
(ปี 5 วันที่ 4-7 ก.พ.62)
กาหนดวันสอบเอง
สอบกลางภาคครั้งที่ 2
สอบปลายภาค

วันปิดภาคการศึกษา
คณะกรรมการประจาคณะประชุมวาระ
พิเศษเพื่อรับรองผลการเรียน

วิชาการ
วิชาการ

มหาวิทยาลัย
วิชาการ

ผู้ประสานงานรายวิชากาหนดวันสอบเอง
19-30 พ.ย. 61
8-22 เม.ย.62
17-21 มิ.ย. 62
(ปี 5 สอบ 19-28 พ.ย. 61)

(ปี4 สอบ 1-7 เม.ย.62
(ปี5 สอบ 4-6 มี.ค. 62

1 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
(9.00 น. เป็นต้นไป)

23 เม.ย. 62
25 เม.ย. 62
(9.00 น. เป็นต้นไป)

1

22 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62
(รับรองในการประชุม

ภาคต้น

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย

11 ธ.ค. 61
(ภายใน 13.00 น.)
11 ธ.ค. 61
(ภายใน 16.00 น.)
12 ธ.ค. 61

29 เม.ย. 62
(ภายใน 13.00 น.)
29 เม.ย. 62
(ภายใน 16.00 น.)
30 เม.ย. 62

1 ก.ค. 62
(ภายใน 13.00 น.)
1 ก.ค. 62
(ภายใน 16.00 น.)
2 ก.ค. 62

วิชาการ

23 ธ.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)

18 พ.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)

17 ก.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
22 ก.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)
21 ส.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
-

ที่

กิจกรรม

หน่วยงาน

15

หัวหน้ากลุ่มวิชารวบรวมเกรด และ
ใบรับรองเกรดส่งที่งานวิชาการ
คณะส่งผลการเรียนให้กองบริการ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนทาง
Reg
ผู้ประสานงานรายวิชาส่งรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5/6) ผ่าน
TQFmapper

วิชาการ

16
17
18

วิชาการ
มหาวิทยาลัย

ฤดูร้อน
รอบปกติ ประจาเดือน
มิ.ย. 62)

19

ประธานหลักสูตรอนุมัติ มคอ. 5/6 ผ่าน
TQFmapper

วิชาการ

20

ประธานหลักสูตรส่ง มคอ. 7 ผ่าน TQF
mapper

วิชาการ

31 ธ.ค. 61
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)
-

21

ประธานหลักสูตรส่ง SAR ที่งานวิชาการ

วิชาการ

-

23 พ.ค. 62
(วันสุดท้ายของการ
อนุมัติ มคอ.)
22 มิ.ย. 62
(วันสุดท้ายของการ
บันทึก มคอ.)
ก.ค.-ส.ค. 62

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ (นศ. ปี 1) (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมเชียร์ (17.00 - 22.00 น.)
“รับขวัญน้องสู่รั้วเขียวมะกอก ม.ทราย”

กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา

25 ก.ค. 61

-

-

1-4 ส.ค. 61

-

-

3

พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเภสัชกร
อุบล (09.00-12.00 น.)

กิจการ
นักศึกษา

7 ก.ย. 61

-

-

4

โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับ กลุ่มวิชาชีว
วิชาชีพเภสัชกรรม (นศ. ปี 1)
เภสัชศาสตร์

-

22 ธ.ค. 2561

-

5

โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย
ม.ทราย

-

18 ม.ค. 62
(13.00-16.00)

-

กิจกรรมคณะ (นศ. ปี 1-6)
1
2

กลุ่มวิชาชีว
เภสัชศาสตร์

-กิจกรรมนาเสนอสื่อการให้ความรู้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
2

ที่

กิจกรรม

หน่วยงาน

ภาคต้น
-

- กิจกรรมเภสัชศาสตร์สญ
ั จร ณ
โรงเรียนบ้านดอนกลาง

7
8
9
10

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย (ช่วงเช้า)
วันไหว้ครูคณะฯ (ช่วงบ่าย)
(งดการเรียนการสอนช่วงบ่าย)
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม
ทาบุญเลีย้ งพระคณะเภสัชศาสตร์
(6.00-9.00 น.)
โครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จ
การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
วันพระราชทานปริญญาบัตร

ฤดูร้อน
-

-

22 มี.ค. 62
(13.00-16.00)

-

กิจการ
นักศึกษา

23 ส.ค. 61

-

-

กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย

มิ.ย.-ส.ค. 61

-

-

30 ส.ค. 61

-

-

-

20 ธ.ค. 61

-

-

20 ธ.ค. 61

- กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานใน
โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาพในโรงเรียน
เครือข่าย ม.ทราย ของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
6

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย
ก.พ.-มี.ค. 62

11

The 11th Annual Northeast
Pharmacy Research Conference
2019 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจัย

-

17-18 มี.ค 62
(อาทิตย์-จันทร์)

-

12

โครงการกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (นศ. ปี4 และ 6)
- ปี 4 มอบเสื้อกาวน์
- ปี 6 กล่าวคาสัตย์

กิจการ
นักศึกษา

-

ก.พ. - เม.ย. 62

-

13

โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (นศ.
ปี 6)

กิจการ
นักศึกษา

-

เม.ย.- พ.ค. 62
(หลัง นศ. ปี 6 สอบ
สภา)

-

14

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (นศ.ปี 3)

กิจการ
นักศึกษา

-

พ.ค. – มิ.ย. 62
(ช่วงปิดเทอม)

-

15

โครงการพัฒนาแกนนานักศึกษา

กิจการ
นักศึกษา

-

พ.ค. – มิ.ย. 62
(ช่วงปิดเทอม)

-

3

ที่

กิจกรรม

หน่วยงาน

ภาคต้น

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย

ฤดูร้อน

กิจกรรมด้านสารนิพนธ์ (นศ. ปี 4-5)
1

นศ. ปี 5 เสนอรายการวัสดุสานักงานที่
จาเป็นต้องใช้ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ (รายละเอียดในคูม่ ือ หน้า 5-6)

วิชาการ

20-22 ส.ค. 61

-

-

2

คณาจารย์ชี้แจงรายละเอียดหัวข้อสาร
นิพนธ์ประจาปีการศึกษา 2561
แก่ นศ. ปี 4

วิชาการ

ก.ย.-ต.ค. 61

-

-

3

นศ. ปี 4 เลือกหัวข้อโครงการสารนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2562

วิชาการ

ต.ค. 61

-

-

4

งานวิชาการประกาศรายชื่อโครงการ
สารนิพนธ์ที่ นศ. ปี 4 เลือก ให้อาจารย์
และ นศ. ทราบ

วิชาการ

พ.ย. 61

-

-

5

นศ. ปี 4 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทาโครงร่าง
สารนิพนธ์

-

6

นศ. ปี 4 ส่งโครงร่างสารนิพนธ์ที่อาจารย์
ที่ปรึกษา

วิชาการ

-

9 เม.ย 62

-

7

นศ. ปี 4 นาเสนอโครงร่างสารนิพนธ์

วิชาการ

-

10-11 เม.ย. 62

-

8

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งคะแนนการประเมิน
ต่างๆ ของ นศ. ปี 4 ที่งานวิชาการเพื่อ
ประกอบการรับรองเกรดในภาค
การศึกษาถัดไป (1/2562)

วิชาการ

-

15 พ.ค. 62

-

9

นศ. ปี 5 ส่งไฟล์บทคัดย่อสารนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2561 ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจแล้วที่งานวิชาการ

วิชาการ

6 ธ.ค. 61

-

-

10

นศ. ปี 5 นาเสนอการดาเนินงาน
สารนิพนธ์แบบปากเปล่า

วิชาการ

-

13-14 ธ.ค. 61

-

11

นศ. ปี 5 ส่งไฟล์รายงานสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และไฟล์โปสเตอร์ ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจ

วิชาการ

-

17 ธ.ค. 61

-

ธ.ค. 61 – เม.ย. 62

4

-

วิชาการ

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย
15 ม.ค. 62

ฤดูร้อน
-

วิชาการ

22 ม.ค. 62

-

17 ธ.ค.61-25 ม.ค. 62
28 ม.ค. - 8 มี.ค. 62

-

29 ม.ค.-1 ก.พ. 62

-

-

-

ที่

กิจกรรม

หน่วยงาน

12

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งคะแนนการประเมิน
ต่างๆ ของ นศ. ปี 5 ที่งานวิชาการเพื่อ
ประกอบการรับรองเกรดรอบพิเศษ (24
ม.ค. 62)

13

นศ. ปี 5 ส่งรายงานสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่ปรินท์เป็นเล่มแล้ว ที่งาน
วิชาการเพื่อประกอบการรับรองเกรดรอบ
พิเศษ (24 ม.ค. 62)

กิจกรรมด้านการฝึกปฏิบัติงาน (นศ. ปี 4, 6)
1
การฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก
(นศ. ปี 6) รหัส 56
การฝึกปฏิบัติงาน
ผลัด 1
ผลัด 2
ผลัด 3
ผลัด 4
ผลัด 5
ผลัด 6
ผลัด 7 (เฉพาะบางคน)
การนาเสนอ
ผลัดที่ 1-2
ผลัดที่ 3-6
29 ม.ค.-1 ก.พ. 62
เวลา 08.00-17.00น.
ใช้ห้องไพโรจน์,PH304,PH407
30 ม.ค.62
เวลา 09.00-14.00 ใช้ห้อง PH 403
เวลา 08.00-17.00น.ใช้ห้อง
ไพโรจน์,PH304,PH407
การนิเทศงาน
ผลัด 1
ผลัด 2

ภาคต้น

ฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ
7 พ.ค.-15 มิ.ย. 61
15 มิ.ย.-27 ก.ค. 61
3 ส.ค.-14 ก.ย. 61
17 ก.ย.-26 ต.ค. 61
29 ต.ค.-7 ธ.ค. 61
-

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 61
-

7 พ.ค.-15 มิ.ย. 61
15 มิ.ย.-27 ก.ค. 61
5

ที่

2

กิจกรรม
ผลัด 3
ผลัด 4
ผลัด 5
ผลัด 6
ผลัด 7
การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ
(นศ.ปี 4 ขึ้นปี 5, รหัส 57)

หน่วยงาน

ภาคต้น
3 ส.ค.-14 ก.ย. 61
17 ก.ย.-26 ต.ค. 61
29 ต.ค.-7 ธ.ค. 61
-

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย
17 ธ.ค.61-25 ม.ค. 62
28 ม.ค. - 8 มี.ค. 62

ฤดูร้อน
-

ฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

การฝึกปฏิบัติงาน
ผลัดที่ 1
ผลัดที่ 2
การนาเสนอ
ผลัดที่ 1-2 (รหัส 57)
(เวลาและสถานที่นาเสนอจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง)
● นักศึกษาปี 4 เข้าฟังปี 5 นาเสนอการฝึก

22 เม.ย.-24 พ.ค. 62
27 พ.ค.-28 มิ.ย. 62
9 ส.ค. 61 (เช้า-บ่าย)
10 ส.ค. 61 (บ่าย)

ปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ในช่วงบ่ายของวันที่ 9-10 ส.ค. 61

การสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก สภาเภสัชกรรม (นศ. ปี 5)
1
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ
วิชาการ
ความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก สภา
เภสัชกรรม (นศ.ปี 5)
MCQ 1
MCQ 2
2
ส่งเอกสารสมัครสอบสอบความรู้ฯ
วิชาการ
(นศ.ปี 5)

10 ส.ค. 61 (เช้า)
18 ส.ค. 61 (เช้า)
-

ก.ค. 62
(รอกาหนดการศูนย์สอบ
ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม)

3

การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
วิชาการ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม
(นศ.ปี 5)
- สอบ (MCQ) ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา2561
1-2 ก.ย. 61
- สอบ (MCQ) ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา2561
2-3 ก.พ. 62
- สอบ MCQ) ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา2562
31 ส.ค.–1 ก.ย. 62
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และการจับสลากชดใช้ทนุ (นศ. ปี 5 และ ปี 6)
6

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย

ที่

กิจกรรม

หน่วยงาน

1

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ
ความรูผ้ ู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(นศ.ปี 6)
MCQ 1
MCQ 2
MCQ 3
MCQ 4
OSPE
ส่งเอกสารสมัครสอบสอบความรู้ฯ
(นศ.ปี 6)

วิชาการ

สอบความรูผ้ ู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม (นศ.ปี 6)
-OSPE รอบที่ 1
-MCQ รอบที่ 1
-OSPE รอบที่ 2
-MCQ รอบที่ 2
ส่งเอกสารการสาเร็จการศึกษาให้ศูนย์
สอบความรูฯ้ สภาเภสัชกรรม (นศ.ปี 6)

วิชาการ

5

ส่งเอกสารแจ้งความจานงชดใช้ทุน

วิชาการ

-

ธ.ค. 61

-

6

ยื่นเรื่องตรวจสอบจบ

วิชาการ

-

เม.ย.62

-

วิชาการ

-

พ.ค. 62

-

ห้อง
ปฏิบัติการ

-

16 ก.พ. 62

-

ห้อง
ปฏิบัติการ
ห้อง
ปฏิบัติการ

-

17 ก.พ. 62

-

-

17 ก.พ. 62

-

2
3

4

7

บัณฑิตเภสัชศาสตร์ จับสลากชดใช้ทุน
และสภาเภสัชกรรมประชุมเพื่อรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพ
กิจกรรมของห้องปฏิบัติการ
1
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ทตี่ ้องปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ
2
อบรมแนวปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา
3
อบรมแนวปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ภาคต้น

3 ส.ค. 61 (เช้า)
3 ส.ค. 61 (บ่าย)
-

วิชาการ

28 ม.ค. 62
28 ก.พ. 62
29 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62
ก.พ. 62

ฤดูร้อน
-

-

(รอกาหนดการศูนย์สอบ
ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม)

-

วิชาการ

-

-

26 เม.ย. 62
27-28 เม.ย. 62
2 ส.ค. 62
3-4 ส.ค. 62
พ.ค. 62

-

(รอกาหนดการศูนย์สอบ
ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม)

7

ที่
4

กิจกรรม
อบรมจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง

5

อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ซ้อมอพยพหนีไฟ
กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา
1
การรับสมัคร

ภาคต้น
-

วัน/เดือน/ปี
ภาคปลาย
17 ก.พ. 62

ฤดูร้อน
-

30 ส.ค. 61

-

-

มหาวิทยาลัย

24 เม.ย.-20 มิ.ย. 61

4 ก.ค.–7 พ.ย. 61

-

หน่วยงาน
ห้อง
ปฏิบัติการ
ห้อง
ปฏิบัติการ

2

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย

9 ก.ค. 61

20 พ.ย. 61

-

3

สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

บัณฑิตศึกษา

13-23 ก.ค. 61

24 พ.ย.–4 ธ.ค. 61

-

4

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัย

26 ก.ค. 61

11 ธ.ค. 61

-

5

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าผ่าน
ธนาคาร

26 ก.ค. 61

14 ธ.ค. 61

-

6

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา บัณฑิตศึกษา

26 ก.ค. 61

14 ธ.ค. 61

-

7

รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

26 ก.ค. 61

14 ธ.ค. 61

-

มหาวิทยาลัย

8

