
หนา   1

            เพื่อใหการบรหิารงานดานวิชาการ และการปฏบิัตริาชการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  เปนไปดวยความเรยีบรอย

หลักสูตรท่ีจัดการศกึษาโดยวทิยาลัยนานาชาต ิประจําปการศึกษา 2563  ไวดังนี้

พฤษภาคม

พ. 20 พ.ค. 63 จ. 8 มิ.ย. 63

ชวงเวลาพบอาจารยที่ปรึกษา  นักศกึษา รหัส 58-62  ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 จ. 1 มิ.ย. 63 อา. 7 มิ.ย. 63

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 1/2563 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพิเศษ จ. 22 มิ.ย. 63 ศ. 3 ก.ค. 63

นักศกึษา รหัส 58-59... และนักศกึษาคางชัน้ จ. 22 มิ.ย. 63 อ. 23 มิ.ย. 63

นักศกึษา รหัส 60... และนักศกึษาคางชัน้ พ. 24 มิ.ย. 63 พฤ. 25 มิ.ย. 63

นักศกึษา รหัส 61.. และนักศกึษาคางชัน้ ศ. 26 มิ.ย. 63 ส. 27 มิ.ย. 63

นักศกึษา รหัส 62.. และนักศกึษาคางชัน้ อา. 28 มิ.ย. 63 จ. 29 มิ.ย. 63

นักศกึษา รหัส 58-62 และนักศกึษาคางชัน้ อ. 30 มิ.ย. 63 พ. 1 ก.ค. 63

นักศกึษา รหัส 63... และนักศกึษาคางชัน้  พฤ. 2 ก.ค. 63 ศ. 3 ก.ค. 63

จ. 22 มิ.ย. 63 จ. 20 ก.ค. 63

อาจารยท่ีปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบยีน ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 จ. 22 มิ.ย. 63 ศ. 24 ก.ค. 63

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 จ. 22 มิ.ย. 63 อ. 7 ก.ค. 63

กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2563

ขอเปดรายวชิา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบยีนและประมวลผล

ย่ืนคํารองและลงทะเบยีนเรียนเกนิหรอืเรยีนรวมทางอนิเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาที่ 1/2563

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม

เรื่อง  ปฏทินิวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี

ประจําปการศกึษา 2563

วชิาการทัง้ปวง   และเพื่อใหผูบรหิารและหนวยจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัตริาชการในดานวิชาการใหดําเนนิไปอยาง

บรรลุผลตามความในมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการบรหิาร

มปีระสทิธภิาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมจงึกําหนดปฏิทนิวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีุกหลักสูตร ยกเวน



หนา   2

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

มถิุนายน

พ. 3 มิ.ย. 63

คณะสงผลการเรยีน ภาคฤดูรอน/2562  ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล พฤ. 4 มิ.ย. 63

กรกฎาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา อา. 5 ก.ค. 63

จ. 6 ก.ค. 63

อ. 7 ก.ค. 63

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน พ. 8 ก.ค. 63

ยื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวชิา  ครัง้ที่ 1/2563 พ. 8 ก.ค. 63 ศ. 7 ส.ค. 63

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรียน ทางอนิเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 พ. 8 ก.ค. 63 อ. 21 ก.ค. 63

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 11 ก.ค. 63

ยกเลกิรายวชิา ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 จ. 27 ก.ค. 63 พฤ. 1 ต.ค. 63

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2563 ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัย จ. 27 ก.ค. 63 ศ. 4 ก.ย. 63

กําหนดทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

หยุดชดเชยวันสงกรานต จ. 27 ก.ค. 63

อ. 28 ก.ค. 63

สงิหาคม

พฤ. 6 ส.ค. 63

พ. 12 ส.ค. 63

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูรอน/2562 ศ. 21 ส.ค. 63

กันยายน

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2563  (ใหผูสอนดําเนนิการกําหนดรูปแบบการสอบเอง)

หยุดชดเชยวันสงกรานต ศ. 4 ก.ย. 63

งดการเรียนการสอน ส. 5 ก.ย. 63 อา. 6 ก.ย. 63

หยุดชดเชยวันสงกรานต จ. 7 ก.ย. 63

ตุลาคม

วันสุดทายยกเลกิรายวชิา ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 พฤ. 1 ต.ค. 63

ภาคการศกึษาที่ 1/2563

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของ ภาคฤดูรอน/2562

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ

 พระวชริเกลาเจาอยูหัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทดิา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

หยุดวันเขาพรรษา
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กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 ศ. 2 ต.ค. 63 จ. 23 พ.ย. 63

อ. 13 ต.ค. 63

อ. 20 ต.ค. 63

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาท่ี 1/2563 อ. 20 ต.ค. 63

พ. 21 ต.ค. 63

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2563 พ. 21 ต.ค. 63 พ. 4 พ.ย. 63

หยุดวันปยมหาราช ศ. 23 ต.ค. 63

พฤศจิกายน

ปดภาคการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2563 พฤ. 5 พ.ย. 63 อา. 15 พ.ย. 63

พฤ. 24 ก.ย. 63 ส. 24 ต.ค. 63

ชวงเวลาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศกึษา รหัส 59-63   ภาคการศกึษาที่ 2/2563 จ. 26 ต.ค. 63 อา. 8 พ.ย. 63

จ. 26 ต.ค. 63 อา. 29 พ.ย. 63

จ. 26 ต.ค. 63 พ. 4 พ.ย. 63

นักศกึษา รหัส 59-60... และนักศกึษาคางชัน้ จ. 26 ต.ค. 63 อ. 27 ต.ค. 63

นักศกึษา รหัส 61...  และนักศกึษาคางชัน้ พ. 28 ต.ค. 63 พฤ. 29 ต.ค. 63

นักศกึษา รหัส 62... และนักศกึษาคางชัน้  ศ. 30 ต.ค. 63 ส. 31 ต.ค. 63

นักศกึษา รหัส 63... และนักศกึษาคางชัน้  อา. 1 พ.ย. 63 จ. 2 พ.ย. 63

นักศกึษาทุกชัน้ป  และนักศกึษาคางชัน้ อ. 3 พ.ย. 63 พ. 4 พ.ย. 63

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาท่ี 2/2563 จ. 26 ต.ค. 63 พ. 11 พ.ย. 63

อาจารยท่ีปรกึษาใหความเห็นชอบรายวชิาลงทะเบียน ภาคการศกึษาท่ี 2/2563 จ. 26 ต.ค. 63 อ. 1 ธ.ค. 63

นักศกึษาภาคปกต ิ  เขาเรยีน จ. 16 พ.ย. 63

เพิ่ม-ถอนรายวชิาเรียน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศึกษา 2/2563 จ. 16 พ.ย. 63 อา. 29 พ.ย. 63

ยื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวชิา  ครัง้ที่ 2/2563 จ. 16 พ.ย. 63 พ. 16 ธ.ค. 63

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาท่ี 1/2563  ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล จ. 16 พ.ย. 63

งดการเรียนการสอน พฤ. 19 พ.ย. 63 ศ. 20 พ.ย. 63

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 21 พ.ย. 63

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 2/2563 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพิเศษ

ภาคการศกึษาที่ 2/2563

ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรยีนเกนิหรือเรียนรวม ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 2/2563

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคฤดูรอน/2562

กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2563

ขอเปดรายวชิา ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบยีนและประมวลผล

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาท่ีไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2563

หยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร
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กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

ธันวาคม

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ย่ืนชําระเงนิ ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด พฤ. 3 ธ.ค. 63 พ. 16 ธ.ค. 63

ภาคการศกึษาที่ 2/2563 (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

ยกเลกิรายวชิา  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ศ. 4 ธ.ค. 63 พ. 24 ก.พ. 64

ส. 5 ธ.ค. 63

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ พฤ. 10 ธ.ค. 63

ศ. 11 ธ.ค. 63

อ. 15 ธ.ค. 63

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาท่ี  1/2563 พ. 30 ธ.ค. 63

หยุดวันสิ้นป พฤ. 31 ธ.ค. 63

มกราคม

หยุดวันขึ้นปใหม ศ. 1 ม.ค. 64

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่  2/2563 จ. 11 ม.ค. 64 อ. 19 ม.ค. 64

กุมภาพันธ

พฤ. 28 ม.ค. 64 ส. 20 ก.พ. 64

ชวงเวลาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศกึษา รหัส 59-63  ภาคฤดูรอน /2563 พ. 24 ก.พ. 64 พ. 17 มี.ค. 64

สัปดาหจองรายวชิา ภาคฤดูรอน/2563 ทางอินเทอรเน็ต ภาคพิเศษ ส. 20 มี.ค. 64 ส. 27 มี.ค. 64

นักศกึษาภาคพเิศษ ทุกชั้นป ส. 20 มี.ค. 64 ส. 27 มี.ค. 64

ส. 20 มี.ค. 64 อา. 4 เม.ย. 64

อาจารยท่ีปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบยีน ภาคฤดูรอน/2563 ส. 20 มี.ค. 64 อ. 6 เม.ย. 64

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2563 ส. 20 มี.ค. 64 ศ. 2 เม.ย. 64

หยุดวันมาฆบูชา ศ. 26 ก.พ. 64

วันสุดทายของการสงผลการเรยีน แก "I"  ภาคการศกึษาท่ี 1/2563

หยุดวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิและวันพอแหงชาติ

กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2563

ขอเปดรายวชิา ภาคฤดูรอน/2563 ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบยีนและประมวลผล

ย่ืนคํารองและลงทะเบยีนเรียนเกนิหรอืเรยีนรวมทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2563

วันหยุดชดเชย วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหา

ภูมพิล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร วันชาต ิและวันพอแหงชาต ิเลื่อนจาก เดมิ วนั

จันทรที่ 7 ธันวาคม 2563
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กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

มนีาคม

วันสุดทายยกเลกิรายวชิา  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ. 24 ก.พ. 64

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาท่ี 2/2563 พฤ. 25 ก.พ. 64 จ. 5 เม.ย. 64

พ. 10 มี.ค. 64

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาท่ี 2/2563 พ. 10 มี.ค. 64

พฤ. 11 มี.ค. 64

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่   2/2563 พฤ. 11 มี.ค. 64 ศ. 19 มี.ค. 64

ปดภาคการศกึษาที่ 2/2563 ส. 20 มี.ค. 64 อา. 28 มี.ค. 64

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 29 มี.ค. 64

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรียน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2563 จ. 29 มี.ค. 64 อา. 4 เม.ย. 64

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาท่ี  2/2563 ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล จ. 29 มี.ค. 64

เมษายน

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 3 เม.ย. 64

ยกเลกิรายวชิา ภาคฤดูรอน/2563 จ. 5 เม.ย. 64 จ. 24 พ.ค. 64

หยุดวันจักรี อ. 6 เม.ย. 64

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2563  ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด พฤ. 8 เม.ย. 64 อ. 13 เม.ย. 64

ทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

หยุดเทศกาลสงกรานต (วันครอบครัว) อ. 13 เม.ย. 64 ศ. 16 เม.ย. 64

อ. 27 เม.ย. 64

พฤษภาคม

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2563 อ. 4 พ.ค. 64 อา. 9 พ.ค. 64

หยุดวันฉัตรมงคล อ. 4 พ.ค. 64

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศกึษาท่ี  2/2563 อ. 11 พ.ค. 64

วันสุดทายยกเลกิรายวชิา ภาคฤดูรอน/2563 จ. 24 พ.ค. 64

อ. 25 พ.ค. 64 พ. 30 มิ.ย. 64

ภาคฤดูรอน/2563

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาท่ี  1/2563

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาท่ีไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคการศึกษาที่  2/2563

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2563
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กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

หยุดวันวสิาขบูชา พ. 26 พ.ค. 64

มถิุนายน

พฤ. 3 มิ.ย. 64

จ. 7 มิ.ย. 64

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคฤดูรอน/2563 จ. 7 มิ.ย. 64

อ. 8 มิ.ย. 64

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2563 อ. 8 มิ.ย. 64 อา. 13 มิ.ย. 64

หยุดวันพชืมงคล  (รอประกาศวันหยุด)

ปดภาคการศกึษา ภาคฤดูรอน/2563 จ. 14 มิ.ย. 64 อา. 20 มิ.ย. 64

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 21 มิ.ย. 64

คณะสงผลการเรยีน ภาคฤดูรอน/2563  ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล พ. 23 มิ.ย. 64

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 26 มิ.ย. 64

หยุดวันเขาพรรษา (รอประกาศวันหยุด)

กรกฎาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา ส. 24 ก.ค. 64

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา จ. 26 ก.ค. 64

อ. 20 ก.ค. 64

พ. 28 ก.ค. 64

สงิหาคม

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูรอน/2563 พ. 4 ส.ค. 64

หมายเหต ุ ปฏทินิวชิาการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงมหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบเปนครัง้ ๆ ไป

                                          ประกาศ  ณ   วันที่  9  มถิุนายน  พ.ศ.   2563

ปรบัปรุง ณ วันที่ 26 สค 63

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาที่ไมชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2563

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาท่ี 2/2563

ภาคการศกึษาที่ 1/2564

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคฤดูรอน/2563

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ

 พระวชริเกลาเจาอยูหัว

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทดิา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)

  รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม


