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            เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการ และการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผล
ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการท้ังปวง
และเพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการในด้านวิชาการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จึงก าหนดปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2564  ไว้ดังน้ี

พฤษภาคม

อ. 11 พ.ค. 64 อ. 1 มิ.ย. 64

มิถุนายน
ช่วงเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา  นักศึกษา รหัส 60-63  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 1 มิ.ย. 64 จ. 7 มิ.ย. 64

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ จ. 7 มิ.ย. 64 ส. 12 มิ.ย. 64
นักศึกษา รหัส 60-61 และนักศึกษาค้างช้ัน จ. 7 มิ.ย. 64 อ. 8 มิ.ย. 64
นักศึกษา รหัส 62  และนักศึกษาค้างช้ัน พ. 9 มิ.ย. 64 พฤ. 10 มิ.ย. 64
นักศึกษา รหัส 63  และนักศึกษาค้างช้ัน ศ. 11 มิ.ย. 64 ส. 12 มิ.ย. 64
นักศึกษาทุกช้ันปี  และนักศึกษาค้างช้ัน อา. 13 มิ.ย. 64 จ. 14 มิ.ย. 64

นักศึกษา รหัส 64  (ลงทะเบียนรายวิชาเรียนในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา)
จ. 7 มิ.ย. 64 อา. 4 ก.ค. 64

จัดส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ. 7 มิ.ย. 64 อา. 20 มิ.ย. 64

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ. 7 มิ.ย. 64 จ. 6 ก.ค. 64

พฤ. 3 มิ.ย. 64

คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2563  ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พ. 23 มิ.ย. 64

นักศึกษาภาคปกติ  เข้าเรียน จ. 21 มิ.ย. 64
ย่ืนค าร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา  คร้ังท่ี 1/2564 จ. 21 มิ.ย. 64 พ. 21 ก.ค. 64
เพ่ิม-ถอน  รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ. 21 มิ.ย. 64 อา. 4 ก.ค. 64

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน ส. 26 มิ.ย. 64

ก าหนดการ เร่ิมต้น ส้ินสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เร่ือง  ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจ าปีการศึกษา 2564

ก าหนดการลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ทางอินเทอร์เน็ต ส านักทะเบียนและประมวลผล

ย่ืนค าร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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ก าหนดการ เร่ิมต้น ส้ินสุด

กรกฎาคม
ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พ. 7 ก.ค. 64 จ. 27 ก.ย. 64
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัย พ. 7 ก.ค. 64 อ. 20 ก.ค. 64
ก าหนดทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน)

อ. 20 ก.ค. 64

หยุดวันอาสาฬหบูชา ส. 24 ก.ค. 64
อา. 25 ก.ค. 64
จ. 26 ก.ค. 64
อ. 27 ก.ค. 64
พ. 28 ก.ค. 64

สิงหาคม
ส่งผลการเรียนแก้  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูร้อน/2563 พ. 4 ส.ค. 64

พฤ. 12 ส.ค. 64

สอบกลางภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ. 16 ส.ค. 64 อ. 24 ส.ค. 64

กันยายน
วันหยุดกรณีพิเศษ ศ. 24 ก.ย. 64

วันสุดท้ายยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ. 27 ก.ย. 64
ตุลาคม

นักศึกษาด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ศ. 1 ต.ค. 64 พฤ. 11 พ.ย. 64

อ. 12 ต.ค. 64

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 12 ต.ค. 64
พ. 13 ต.ค. 64

พฤ. 14 ต.ค. 64

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พฤ. 14 ต.ค. 64 จ. 25 ต.ค. 64

หยุดชดเชยวันปิยมหาราช ศ. 22 ต.ค. 64

หยุดวันปิยมหาราช ส. 23 ต.ค. 64

ปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 26 ต.ค. 64 อา. 31 ต.ค. 64

ส. 4 ก.ย. 64 ศ. 1 ต.ค. 64
ช่วงเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา รหัส 60-64   ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 จ. 18 ต.ค. 64 พ. 10 พ.ย. 64

จ. 18 ต.ค. 64 อา. 14 พ.ย. 64ย่ืนค าร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคฤดูร้อน/2563

ก าหนดการลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ทางอินเทอร์เน็ต ส านักทะเบียนและประมวลผล

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "I" ของ ภาคฤดูร้อน/2563

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาท่ีไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา  
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

หยุดวันเข้าพรรษา
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ก าหนดการ เร่ิมต้น ส้ินสุด

จ. 18 ต.ค. 64 พ. 27 ต.ค. 64

นักศึกษา รหัส 60-61 และนักศึกษาค้างช้ัน จ. 18 ต.ค. 64 อ. 19 ต.ค. 64
นักศึกษา รหัส 62  และนักศึกษาค้างช้ัน พ. 20 ต.ค. 64 พฤ. 21 ต.ค. 64
นักศึกษา รหัส 63 และนักศึกษาค้างช้ัน  ศ. 22 ต.ค. 64 ส. 23 ต.ค. 64

นักศึกษา รหัส 64 และนักศึกษาค้างช้ัน  อา. 24 ต.ค. 64 จ. 25 ต.ค. 64

นักศึกษาทุกช้ันปี  และนักศึกษาค้างช้ัน อ. 26 ต.ค. 64 พ. 27 ต.ค. 64

จัดส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 จ. 18 ต.ค. 64 อา. 31 ต.ค. 64

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 จ. 18 ต.ค. 64 อ. 16 พ.ย. 64
พฤศจิกายน

นักศึกษาภาคปกติ   เข้าเรียน จ. 1 พ.ย. 64

เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษา 2/2564 จ. 1 พ.ย. 64 อา. 14 พ.ย. 64

ย่ืนค าร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา  คร้ังท่ี 2/2564 จ. 1 พ.ย. 64 พ. 1 ธ.ค. 64

คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พฤ. 4 พ.ย. 64

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน ส. 6 พ.ย. 64
ยกเลิกรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 พฤ. 18 พ.ย. 64 อา. 7 ก.พ. 65
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ย่ืนช าระเงิน ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พฤ. 18 พ.ย. 64 พ. 1 ธ.ค. 64
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน)

อ. 30 พ.ย. 64
ธันวาคม

อา. 5 ธ.ค. 64

จ. 6 ธ.ค. 64

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ศ. 10 ธ.ค. 64
ส่งผลการเรียนแก้  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศึกษาท่ี  1/2564 พ. 15 ธ.ค. 64
สอบกลางภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี  2/2564 จ. 20 ธ.ค. 64 อ. 28 ธ.ค. 64

หยุดวันส้ินปี ศ. 31 ธ.ค. 64
มกราคม
หยุดวันข้ึนปีใหม่ ส. 1 ม.ค. 65

หยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่ จ. 3 ม.ค. 65

พฤ. 13 ม.ค. 65 ส. 5 ก.พ. 65
ช่วงเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา รหัส 60-64  ภาคฤดูร้อน /2564 พฤ. 24 ก.พ. 65 พฤ. 17 มี.ค. 65

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I"  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ก าหนดการลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564
ขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2564 ทางอินเทอร์เน็ต ส านักทะเบียนและประมวลผล
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ก าหนดการ เร่ิมต้น ส้ินสุด

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2564 ทางอินเทอร์เน็ต จ. 28 ก.พ. 65 อา. 6 มี.ค. 65
นักศึกษาทุกช้ันปี  จ. 28 ก.พ. 65 อา. 6 มี.ค. 65

จ. 28 ก.พ. 65 อา. 20 มี.ค. 65
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2564 จ. 28 ก.พ. 65 อ. 22 มี.ค. 65

จัดส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2564 จ. 28 ก.พ. 65 อา. 13 มี.ค. 65
กุมภาพันธ์
วันสุดท้ายยกเลิกรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อา. 7 ก.พ. 65

หยุดวันมาฆบูชา (รอประกาศวันหยุด)

นักศึกษาด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ศ. 11 ก.พ. 65 จ. 21 มี.ค. 65

พ. 23 ก.พ. 65

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 พ. 23 ก.พ. 65
พฤ. 24 ก.พ. 65

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี   2/2564 พฤ. 24 ก.พ. 65 ศ. 4 มี.ค. 65

มีนาคม

ปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ส. 5 มี.ค. 65 อา. 13 มี.ค. 65

นักศึกษาภาคปกติ  เข้าเรียน จ. 14 มี.ค. 65

เพ่ิม-ถอน  รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2564 จ. 14 มี.ค. 65 อา. 20 มี.ค. 65

คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียนภาคการศึกษาท่ี  2/2564 ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล จ. 14 มี.ค. 65
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน ส. 19 มี.ค. 65
ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2564 พฤ. 24 มี.ค. 65 ส. 7 พ.ค. 65
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564  ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พฤ. 24 มี.ค. 65 พฤ. 7 เม.ย. 65
ทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน)
เมษายน
หยุดวันจักรี พ. 6 เม.ย. 65

อ. 12 เม.ย. 65

หยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันครอบครัว) พ. 13 เม.ย. 65 ศ. 15 เม.ย. 65
สอบกลางภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2564 อ. 19 เม.ย. 65 อา. 24 เม.ย. 65

ส่งผลการเรียนแก้  "M"  (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาท่ี  2/2564 พ. 27 เม.ย. 65
พฤษภาคม

หยุดวันฉัตรมงคล พ. 4 พ.ค. 65

วันสุดท้ายยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2564 ส. 7 พ.ค. 65
พ. 11 พ.ค. 65 พ. 15 มิ.ย. 65

หยุดวันพืชมงคล  (รอประกาศวันหยุด)

หยุดวันวิสาขบูชา (รอประกาศวันหยุด)

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "I" ของภาคการศึกษาท่ี  2/2564

นักศึกษาด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2564

ภาคฤดูร้อน/2564

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาท่ีไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคการศึกษาท่ี  1/2564

ย่ืนค าร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2564
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ก าหนดการ เร่ิมต้น ส้ินสุด

จ. 23 พ.ค. 65

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคฤดูร้อน/2564 จ. 23 พ.ค. 65
อ. 24 พ.ค. 65

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2564 อ. 24 พ.ค. 65 อา. 29 พ.ค. 65

ปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564 จ. 30 พ.ค. 65 อา. 19 มิ.ย. 65

มิถุนายน

ศ. 3 มิ.ย. 65

คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2564  ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พ. 8 มิ.ย. 65

นักศึกษาภาคปกติ  เข้าเรียน จ. 20 มิ.ย. 65
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน ส. 25 มิ.ย. 65

กรกฎาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา (รอประกาศวันหยุด)
หยุดวันเข้าพรรษา (รอประกาศวันหยุด)

อ. 19 ก.ค. 65
พฤ. 28 ก.ค. 65

สิงหาคม

ส่งผลการเรียนแก้  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูร้อน/2564 พ. 3 ส.ค. 65
หมายเหตุ  ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคร้ัง ๆ ไป

                                          ประกาศ  ณ   วันท่ี  28  เมษายน   พ.ศ.   2564

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาท่ีไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคการศึกษาท่ี 2/2564

ภาคการศึกษาท่ี 1/2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "I" ของภาคฤดูร้อน/2564

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา   
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


