ปฏิทนิ การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วันที่
จันทร์ 3 มิ.ย. 56

กิจกรรม
เปิ ดเทอม

หมายเหตุ
ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ

-ปี 1 (รหัส 56)
-ปี 2 (รหัส 55)
-ปี 3 (รหัส 54)
-ปี 4 (รหัส 53)
-ปี 5 (รหัส 52)
จันทร์ 22 ก.ค. 56

หยุดวันอาสาฬหบูชา

อังคาร 23 ก.ค. 56

หยุดวันเข้ าพรรษา

จันทร์ 29 ก.ค. – ศุกร์ 2 ส.ค. 56

สอบ Midterm ปี 1-5

จันทร์ 12 ส.ค. 56

หยุดวันแม่

จันทร์ 9 ก.ย. 56

ส่งข้ อสอบ Final ปี 1-5 เพื่อ
พิจารณา

พุธ 11 ก.ย. 56

พิจารณาข้ อสอบ Final ปี 1-5

จันทร์ 9 ก.ย. – ศุกร์ 20 ก.ย. 56

สอบวิชาปั ญหาพิเศษ นศภ. ปี 5

ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ

ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป

จันทร์ 23 ก.ย. – ศุกร์ 27 ก.ย. 56 Final ปี 5

ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ

จันทร์ 23 ก.ย. – ศุกร์ 4 ต.ค. 56

Final ปี 1-4

ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ

พุธ 9 ต.ค. 2556

ส่งเกรด ปี 1-5 เพื่อพิจารณา

ศุกร์ 11 ต.ค. 2556

พิจารณาเกรด ปี 1-5

ปฏิทนิ การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาคการศึกษา 2/2556
วันที่
กิจกรรม
หมายเหตุ
จันทร์ 30 ก.ย. 56
เปิ ดเทอม ปี 5
นอกปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
จันทร์ 21 ต.ค. 56
เปิ ดเทอม ปี 1 – 4
ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
พุธ 23 ต.ค. 56
หยุดวันปิ ยมหาราช
จันทร์ 28 ต.ค. – ศุกร์ 1 พ.ย. 56 Midterm ปี 5
นอกปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ช่วงเดือน พ.ย. 56
Pre-MCQ นศ.ปี 5
จันทร์ 25 พ.ย. 56
ส่งข้ อสอบ Final ปี 5 เพื่อพิจารณา
พุธ 27 พ.ย. 56
พิจารณาข้ อสอบ Final ปี 5
ตังแต่
้ 8.30 น. เป็ นต้ นไป
พฤหัสบดี 5 ธ.ค. 56
หยุดวันพ่อ
อังคาร 10 ธ.ค. 56
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 9 ธ.ค. – ศุกร์ 13 ธ.ค. 56 Mid term ปี 1 – 4
ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
จันทร์ 9 ธ.ค. – ศุกร์ 13 ธ.ค. 56 Final ปี 5
นอกปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
จันทร์ 16 ธ.ค. 56 –
ปิ ดคริสตมาสและปี ใหม่
พุธ 1 ม.ค. 56
ปี พุทธศักราช 2557 / ปี การศึกษา 2556
จันทร์ 13 ม.ค. 57 –
นศ.ปี 4 นาเสนอโครงร่างปั ญหา ส่งโครงร่างที่แก้ ไขแล้ ว
ศุกร์ 24 ม.ค. 57
พิเศษ
ภายในวันที่ 7 ก.พ. 57
จันทร์ 10 ก.พ. 57
ส่งข้ อสอบ Final ปี 1 – 4
ส่งเกรด ปี 5
พุธ 12 ก.พ. 57
พิจารณาข้ อสอบ Final ปี 1 – 4
ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป
พิจารณาเกรด ปี 5
ศุกร์ 14 ก.พ. 57
หยุดวันมาฆบูชา
จันทร์ 24 ก.พ. 57 –
Final ปี 1 – 4
ตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ศุกร์ 7 มี.ค. 57
พุธ 12 มี.ค. 57
ส่งเกรด ปี 1 – 4 เพื่อพิจารณา
ศุกร์ 14 มี.ค. 57
พิจารณาเกรด ปี 1 – 4

