
หนา   1

            เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ  และการปฏิบัตริาชการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุผล

เพื่อใหผูบริหารและหนวยจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัตริาชการในดานวิชาการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปการศึกษา 2565  ไวดังนี้

อา. 17 เม.ย. 65 พฤ. 19 พ.ค. 65

นักศึกษา รหัส 61-64 พบอาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2565 อา. 29 พ.ค. 65 อา. 5 ม.ิย. 65

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงรายชื่ออาจารยผูสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอรเนต จ. 30 พ.ค. 65 จ. 13 ม.ิย. 65

จ. 6 ม.ิย. 65 จ. 13 ม.ิย. 65

และภาคพิเศษ

นักศึกษา รหัส 61-62 และนักศึกษาคางชั้น จ. 6 ม.ิย. 65 อ. 7 ม.ิย. 65

นักศึกษา รหัส 63  และนักศึกษาคางชั้น พ. 8 ม.ิย. 65 พฤ. 9 ม.ิย. 65

นักศึกษา รหัส 64  และนักศึกษาคางชั้น ศ. 10 ม.ิย. 65 ส. 11 ม.ิย. 65

นักศึกษาทุกชั้นป  และนักศึกษาคางชั้น อา. 12 ม.ิย. 65 จ. 13 ม.ิย. 65

นักศึกษา รหัส 65  (ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวันพบอาจารยที่ปรึกษา)

พฤษภาคม

หยุดวันฉัตรมงคล พ. 4 พ.ค. 65

หยุดวันพืชมงคล ศ. 13 พ.ค. 65

หยุดวันวิสาขบูชา อา. 15 พ.ค. 65

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา จ. 16 พ.ค. 65

มิถุนายน

ศ. 3 ม.ิย. 65

จ. 6 ม.ิย. 65 อา. 3 ก.ค. 65

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศกึษาที่ 1/2565 จ. 6 ม.ิย. 65 อ. 5 ก.ค. 65

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียน ภาคฤดูรอน/2564  ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล พ. 8 ม.ิย. 65

กําหนดการ เริ่มตน

กําหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

นักศึกษายื่นคํารองขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565  ทางอินเทอรเน็ต 

นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

ทางอนิเทอรเนต

สิ้นสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เร่ือง  ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจําปการศึกษา 2565

เชียงใหมจึงกําหนดปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจํา

ตามความในมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการทั้งปวง และ

สัปดาหการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอนิเทอรเน็ต ภาคปกติ

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี



หนา   2

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

นักศึกษาภาคปกติ  เขาเรียน จ. 20 ม.ิย. 65

การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอรเน็ต จ. 20 ม.ิย. 65 อา. 3 ก.ค. 65

นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 จ. 20 ม.ิย. 65 พ. 20 ก.ค. 65

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน ส. 25 ม.ิย. 65

กรกฎาคม

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย

กําหนดทุกสาขา (พิมพใบแจงชําระเงิน)

นักศึกษายื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 พฤ. 7 ก.ค. 65 อา. 25 ก.ย. 65

อ. 19 ก.ค. 65

หยุดวันอาสาฬหบูชา พ. 13 ก.ค. 65

พฤ. 14 ก.ค. 65

ศ. 15 ก.ค. 65

พฤ. 28 ก.ค. 65

ศ. 29 ก.ค. 65

สิงหาคม

พ. 3 ส.ค. 65

ศ. 12 ส.ค. 65

สอบกลางภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 จ. 15 ส.ค. 65 อ. 23 ส.ค. 65

กันยายน

วันสุดทายยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 อา. 25 ก.ย. 65

นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย ภาคการศกึษาที่ 1/2565 ทางอินเทอรเน็ต พ. 28 ก.ย. 65 ศ. 11 พ.ย. 65

ตุลาคม

อ. 11 ต.ค. 65

วันสุดทายของการเรียนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 1/2565 อ. 11 ต.ค. 65

พฤ. 13 ต.ค. 65

ศ. 14 ต.ค. 65

อ. 11 ต.ค. 65

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 พ. 12 ต.ค. 65 อ. 25 ต.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "IP" ของภาคฤดูรอน/2564 ถึงสํานักทะเบียน

และประมวลผล

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "I" ภาคฤดูรอน/2564 ถึงสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

พฤ. 65

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "M" ภาคฤดูรอน/2564 ถึงสาํนักทะเบียนและประมวลผล

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

      ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

หยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

      มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ

หยุดวันเขาพรรษา

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

6519 ก.ค.อ.7 ก.ค.



หนา   3

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

หยุดวันปยมหาราช อา. 23 ต.ค. 65

หยุดชดเชยวันปยมหาราช จ. 24 ต.ค. 65

ปดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 พ. 26 ต.ค. 65 อา. 30 ต.ค. 65

พฤ. 1 ก.ย. 65 ศ. 30 ก.ย. 65

นักศึกษาทุกช้ันปพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2565 จ. 10 ต.ค. 65 อา. 16 ต.ค. 65

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงรายชื่ออาจารยผูสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอรเน็ต จ. 10 ต.ค. 65 พ. 26 ต.ค. 65

จ. 17 ต.ค. 65 พ. 26 ต.ค. 65

นักศึกษา รหัส 61-62 และนักศึกษาคางชั้น จ. 17 ต.ค. 65 อ. 18 ต.ค. 65

นักศึกษา รหัส 63  และนักศึกษาคางชั้น พ. 19 ต.ค. 65 พฤ. 20 ต.ค. 65

นักศึกษา รหัส 64 และนักศึกษาคางชั้น  ศ. 21 ต.ค. 65 ส. 22 ต.ค. 65

นักศึกษา รหัส 65 และนักศึกษาคางชั้น  อา. 23 ต.ค. 65 จ. 24 ต.ค. 65

นักศึกษาทุกชั้นป และนักศึกษาคางชั้น อ. 25 ต.ค. 65 พ. 26 ต.ค. 65

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศกึษาที่ 2/2565 จ. 17 ต.ค. 65 อ. 15 พ.ย. 65

จ. 17 ต.ค. 65 อา. 13 พ.ย. 65

นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน จ. 31 ต.ค. 65

การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษา 2/2565 ทางอินเทอรเน็ต จ. 31 ต.ค. 65 อา. 13 พ.ย. 65

นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 จ. 31 ต.ค. 65 พ. 30 พ.ย. 65

พฤศจิกายน

ศ. 4 พ.ย. 65

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน ส. 5 พ.ย. 65

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย พฤ. 17 พ.ย. 65 อ. 29 พ.ย. 65

กําหนดทุกสาขา (พิมพใบแจงชําระเงิน)

นักศึกษายื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 พฤ. 17 พ.ย. 65 จ. 6 ก.พ. 66

อ. 29 พ.ย. 65

ธันวาคม

จ. 5 ธ.ค. 65

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ส. 10 ธ.ค. 65

หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จ. 12 ธ.ค. 65

นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

ทางอนิเทอรเน็ต

กําหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

นักศึกษายื่นคํารองขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอรเน็ต 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  ถึงสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

สัปดาหการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกติ

และภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

หยุดวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ



หนา   4

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

พ. 14 ธ.ค. 65

สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/2565 อ. 20 ธ.ค. 65 พ. 28 ธ.ค. 65

ศ. 30 ธ.ค. 65

หยุดวันส้ินป ส. 31 ธ.ค. 65

มกราคม

หยุดวันข้ึนปใหม อา. 1 ม.ค. 66

หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม อ. 3 ม.ค. 66

พฤ. 12 ม.ค. 66 จ. 13 ก.พ. 66

นักศึกษาทุกช้ันปพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคฤดูรอน/2565 จ. 20 ก.พ. 66 อา. 26 ม.ีค. 66

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงรายชื่ออาจารยผูสอน ภาคฤดูรอน/2565 ทางอินเทอรเน็ต จ. 20 ก.พ. 66 อา. 5 ม.ีค. 66

นักศึกษาทุกช้ันปลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคฤดูรอน/2565 ทางอนิเทอรเน็ต จ. 27 ก.พ. 66 อา. 5 ม.ีค. 66

จ. 27 ก.พ. 66 อา. 19 ม.ีค. 66

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคฤดูรอน/2565 จ. 27 ก.พ. 66 อ. 21 ม.ีค. 66

กุมภาพันธ

จ. 6 ก.พ. 66

นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย ภาคการศกึษาที่ 2/2565 ทางอินเทอรเน็ต พฤ. 9 ก.พ. 66 จ. 20 ม.ีค. 66

พ. 22 ก.พ. 66

วันสุดทายของการเรียนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 2/2565 พ. 22 ก.พ. 66

พ. 22 ก.พ. 66

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 พฤ. 23 ก.พ. 66 ศ. 3 ม.ีค. 66

มีนาคม

ปดภาคการศึกษาที่ 2/2565 ส. 4 ม.ีค. 66 อา. 12 ม.ีค. 66

หยุดวันมาฆบูชา จ. 6 ม.ีค. 66

นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน จ. 13 ม.ีค. 66

เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคฤดูรอน/2565 ทางอินเทอรเน็ต จ. 13 ม.ีค. 66 อา. 19 ม.ีค. 66

จ. 13 ม.ีค. 66

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน ส. 18 ม.ีค. 66

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2565  ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ทุกสาขา (พิมพใบแจงชําระเงิน)

พฤ. 23 ม.ีค. 66 อา. 7 พ.ค. 66

เมษายน

หยุดวันจักรี พฤ. 6 เม.ย. 66

23 ม.ีค. 66 อ. 11 เม.ย. 66

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียน ภาคการศึกษาที่  2/2565 ถึงสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

นักศึกษายื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา  ภาคฤดูรอน/2565

พฤ.

วันสุดทายยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ภาคฤดูรอน/2565

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก "IP" ของภาคการศกึษาที่ 1/2565

กําหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูรอน/2565

นักศึกษายื่นคํารองขอเปดรายวิชา ภาคฤดูรอน/2565 ทางอินเทอรเน็ต

นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม ภาคฤดูรอน/2565 ทางอินเทอรเน็ต 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก "M" ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี



หนา   5

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

อ. 11 เม.ย. 66

หยุดเทศกาลสงกรานต พฤ. 13 เม.ย. 66 ส. 15 เม.ย. 66

สอบกลางภาคการศึกษา  ภาคฤดูรอน/2565 อ. 18 เม.ย. 66 อา. 23 เม.ย. 66

พฤ. 20 เม.ย. 66 ศ. 19 พ.ค. 66

พ. 26 เม.ย. 66

พฤษภาคม

หยุดวันฉัตรมงคล พฤ. 4 พ.ค. 66

วันสุดทายยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูรอน/2565 อา. 7 พ.ค. 66

อ. 9 พ.ค. 66 พ. 14 ม.ิย. 66

หยุดวันพืชมงคล (รอประกาศวันหยุด)

หยุดวันวิสาขบูชา (รอประกาศวันหยุด)

จ. 22 พ.ค. 66

วันสุดทายของการเรียนการสอน  ภาคฤดูรอน/2565 จ. 22 พ.ค. 66

จ. 22 พ.ค. 66

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคฤดูรอน/2565 อ. 23 พ.ค. 66 อา. 28 พ.ค. 66

ปดภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2565 จ. 29 พ.ค. 66 จ. 19 ม.ิย. 66

มิถุนายน

ส. 3 ม.ิย. 66

จ. 5 ม.ิย. 66

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียน ภาคฤดูรอน/2565 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล พ. 7 ม.ิย. 66

นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน จ. 19 ม.ิย. 66

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน ส. 24 ม.ิย. 66

กรกฎาคม

อ. 18 ก.ค. 66

ศ. 28 ก.ค. 66

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "M"  ภาคการศึกษาที่  2/2565 ถึงสํานักทะเบียน

และประมวลผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "I" ของภาคฤดูรอน/2565 ถึงสํานักทะเบียน

และประมวลผล

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

     ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นักศึกษายื่นคํารองขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทางอินเทอรเน็ต

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก "I" ของภาคการศกึษาที่  2/2565 ถึงสํานักทะเบียน

และประมวลผล

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2565

นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย ภาคฤดูรอน/2565 ทางอินเทอรเน็ต

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่ 2/2565 ถึงสํานักทะเบียน

และประมวลผล



หนา   6

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

สิงหาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา อ. 1 ส.ค. 66

หยุดวันเขาพรรษา พ. 2 ส.ค. 66

พ. 2 ส.ค. 66

หมายเหตุ  ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนครั้ง ๆ ไป

                                          ประกาศ  ณ   วันที่  18  มีนาคม   พ.ศ.   2565

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงผลการเรียนแก "M" ภาคฤดูรอน/2565 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
  รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


