หน้า 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565
เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการ และการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผล
ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการทั้งปวง และ
เพื่อให้ผบู้ ริหารและหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการในด้านวิชาการให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จึงกาหนดปฏิทินวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจา
ปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้
กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
อา.
นักศึกษา รหัส 61-64 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565
อา.
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอร์เนต
จ.
สัปดาห์การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติ
จ.
และภาคพิเศษ
นักศึกษา รหัส 61-62 และนักศึกษาค้างชั้น
จ.
นักศึกษา รหัส 63 และนักศึกษาค้างชั้น
พ.
นักศึกษา รหัส 64 และนักศึกษาค้างชั้น
ศ.
นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาค้างชั้น
อา.
นักศึกษา รหัส 65 (ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา)
พฤษภาคม
หยุดวันฉัตรมงคล
หยุดวันพืชมงคล

เริ่มต้น
17 เม.ย. 65
29 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
6 มิ.ย. 65

พฤ.
อา.
จ.
จ.

19 พ.ค. 65
5 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65

6 มิ.ย. 65
8 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
12 มิ.ย. 65

อ.
พฤ.
ส.
จ.

7 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
11 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65

พ.

4 พ.ค. 65

ศ. 13 พ.ค. 65
อา. 15 พ.ค. 65

หยุดวันวิสาขบูชา
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
มิถุนายน
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ทางอินเทอร์เนต
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2564 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

สิ้นสุด

จ. 16 พ.ค. 65
ศ.

3 มิ.ย. 65

จ.

6 มิ.ย. 65

อา.

3 ก.ค. 65

จ.

6 มิ.ย. 65

อ.
พ.

5 ก.ค. 65
8 มิ.ย. 65

หน้า 2
กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบี
ยนกษาที
ภาคการศึ
กษาที่ 1/2565
ภาคการศึ
่ 1/2565
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน
จ.
จ.
การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2565
จ.
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน
ส.
กรกฎาคม
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย
พฤ.
กาหนดทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
พฤ.
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคฤดูร้อน/2564 ถึงสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข้าพรรษา
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เริ่มต้น
20 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 65

อา.
พ.

3 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65

7 ก.ค. 65

อ.

19 ก.ค. 65

7 ก.ค. 65

อา.

25 ก.ย. 65

อ.

19 ก.ค. 65

พ.
พฤ.
ศ.

13 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65

พฤ.

28 ก.ค. 65

ศ.

29 ก.ค. 65

พ.
ศ.
อ.

3 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
23 ส.ค. 65

อา.

25 ก.ย. 65

ศ.

11 พ.ย. 65

อ.

11 ต.ค. 65

อ.

11 ต.ค. 65

พฤ.

13 ต.ค. 65

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
สิงหาคม
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "M" ภาคฤดูรอ้ น/2564 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

จ.

15 ส.ค. 65

กันยายน
วันสุดท้ายยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
ตุลาคม
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคฤดูร้อน/2564 ถึงสานักทะเบียน
และประมวลผล
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

พ.

พ.

สิ้นสุด

28 ก.ย. 65

12 ต.ค. 65

ศ. 14 ต.ค. 65
อ. 11 ต.ค. 65
อ. 25 ต.ค. 65

หน้า 3
หยุดวันปิยมหาราช
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เริ่มต้น

สิ้นสุด
อา. 23 ต.ค. 65
จ. 24 ต.ค. 65

พ.
กาหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
พฤ.
จ.
นักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
จ.
สัปดาห์การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติ
จ.
และภาคพิเศษ

26 ต.ค. 65

อา.

30 ต.ค. 65

1 ก.ย. 65
10 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65

ศ.
อา.
พ.

30 ก.ย. 65
16 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65

17 ต.ค. 65

พ.

26 ต.ค. 65

นักศึกษา รหัส 61-62 และนักศึกษาค้างชั้น
นักศึกษา รหัส 63 และนักศึกษาค้างชั้น
นักศึกษา รหัส 64 และนักศึกษาค้างชั้น
นักศึกษา รหัส 65 และนักศึกษาค้างชั้น
นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาค้างชั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ทางอินเทอร์เน็ต
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ.
พ.
ศ.
อา.
อ.
จ.

17 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65

อ.
พฤ.
ส.
จ.
พ.
อ.

18 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65
24 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65
15 พ.ย. 65

จ.

17 ต.ค. 65

อา.

13 พ.ย. 65

จ.

31 ต.ค. 65

จ.
จ.

31 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65

อา.
พ.

13 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65

ศ.

4 พ.ย. 65

การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษา 2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 2/2565
พฤศจิกายน
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย
กาหนดทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
ธันวาคม
หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ส.
พฤ.

5 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65

อ.

29 พ.ย. 65

พฤ.

17 พ.ย. 65

จ.

6 ก.พ. 66

อ.

29 พ.ย. 65

จ.

5 ธ.ค. 65

ส.
จ.

10 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65

หน้า 4
กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบี
ษาที่ 1/2565
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "M" ภาคการศึ
กษาที่ 1/2565 ถึยงนสานัภาคการศึ
กทะเบียกนและ
ประมวลผล
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบตามความเหมาะสม)
อ.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560-2562
อ.
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
หยุดวันสิ้นปี
มกราคม
หยุดวันขึ้นปีใหม่
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
กาหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565
นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
พฤ.
นักศึกษาทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคฤดูร้อน/2565
จ.
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อน ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
จ.
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
จ.
นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
จ.
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565
จ.
กุมภาพันธ์
วันสุดท้ายยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
มีนาคม
ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565
หยุดวันมาฆบูชา

พฤ.

เริ่มต้น

สิ้นสุด
พ.

14 ธ.ค. 65

พ.
อ.
ศ.
ส.

28 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65

อา.
จ.

1 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66

12 ม.ค. 66
20 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66

จ.
อา.
อา.
อา.
อา.
อ.

13 ก.พ. 66
26 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66

9 ก.พ. 66

จ.
จ.

6 ก.พ. 66
20 มี.ค. 66

20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65

พฤ.

23 ก.พ. 66

ส.

4 มี.ค. 66

พ. 22 ก.พ. 66
พ. 22 ก.พ. 66
พ. 22 ก.พ. 66
ศ. 3 มี.ค. 66
อา.

12 มี.ค. 66

จ.

6 มี.ค. 66

อา.

19 มี.ค. 66

จ.

13 มี.ค. 66

ภาคฤดูร้อน/2565
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน
เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565

จ.
จ.

13 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66

ส.

18 มี.ค. 66

พฤ.

23 มี.ค. 66

พฤ.

23 มี.ค. 66

อ. 11 เม.ย. 66
อา.

7 พ.ค. 66

หน้า 5
กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เมษายน
หยุดวันจักรี
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสานักทะเบียน
และประมวลผล
หยุดเทศกาลสงกรานต์
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565
นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "M" ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสานักทะเบียน
และประมวลผล
พฤษภาคม
หยุดวันฉัตรมงคล
วันสุดท้ายยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน/2565 ทางอินเทอร์เน็ต
หยุดวันพืชมงคล

เริ่มต้น

สิ้นสุด
พฤ. 6 เม.ย. 66
อ. 11 เม.ย. 66

พฤ.
อ.

13 เม.ย. 66
18 เม.ย. 66

พฤ.

20 เม.ย. 66

ส. 15 เม.ย. 66
อา. 23 เม.ย. 66
ศ.

19 พ.ค. 66

พ. 26 เม.ย. 66

อ.

9 พ.ค. 66

คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสานักทะเบียน
และประมวลผล
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน/2565
มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565
สอบปลายภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565

อ.

23 พ.ค. 66

ปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565

จ.

29 พ.ค. 66

พฤ. 4 พ.ค. 66
อา. 7 พ.ค. 66
พ. 14 มิ.ย. 66
พ. 17 พ.ค. 66
จ.

22 พ.ค. 66

จ. 22 พ.ค. 66
จ. 22 พ.ค. 66
อา. 28 พ.ค. 66
จ.

19 มิ.ย. 66

ส.

3 มิ.ย. 66

จ.
พ.

5 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66

คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสานักทะเบียน
และประมวลผล

อ.

18 ก.ค. 66

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศ.

28 ก.ค. 66

มิถุนายน
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และหยุดวันวิสาขบูชา
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2566
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน
กรกฎาคม

จ.
ส.

19 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66

หน้า 6
กาหนดการ
กาหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เริ่มต้น

สิงหาคม
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข้าพรรษา
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ส่งผลการเรียนแก้ "M" ภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลีย่ นแปลง มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สิ้นสุด
อ.
พ.
พ.

1 ส.ค. 66
2 ส.ค. 66
2 ส.ค. 66

