
  

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
---------------------------------- 

  เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิ ทยาลัยนานาชาติ ประจำ 
ปกีารศึกษา 2565 ไว้ดังนี้ 

 

กำหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 
เดือนกรกฎาคม   
สัปดาห์การลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 25 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 
หยุดวันอาสาฬหบูชา  13 ก.ค. 65 
หยุดวันเข้าพรรษา  14 ก.ค. 65 
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี  15 ก.ค. 65 
จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 18 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน  25 ก.ค. 65 24 ส.ค. 65 
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 28 ก.ค. 65 

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี  29 ก.ค. 65 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

เดือนสิงหาคม   
นักศึกษาภาคปกติ เข้าชั้นเรยีน 8 ส.ค. 65  
เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ตภาคการศึกษาที่ 1/2565 8 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

 12 ส.ค. 65 

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) เข้าชั้นเรียน 13 ส.ค. 65  
นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 22 ส.ค. 65 14 พ.ย. 65 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นชำระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน) 

23 ส.ค. 65 10 ก.ย. 65 

เดือนกันยายน   
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน “I” ของภาคการศึกษาที่ 3/2564 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 6 ก.ย. 65 

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน “M” ของภาคการศึกษาที่ 3/2564 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 21 ก.ย. 65 
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กำหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 
เดือนตุลาคม   
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 3 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65 
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 13 ต.ค. 65 

หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี  14 ต.ค. 65 
หยุดวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 65 
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช  24 ต.ค. 65 
ยื่นคำร้องขอเทียบโอน – ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 31 ต.ค. 66 30 พ.ย. 66 
เดือนพฤศจิกายน   
นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่  2/2565 ทางอินเทอร์เน็ต 9 พ.ย. 65 9 ธ.ค. 65 
นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2565 14 พ.ย. 65 14 ธ.ค. 65 
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565  14 พ.ย. 65 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  27 พ.ย. 65 
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน “IP” ของภาคการศึกษาที่ 3/2564 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 27 พ.ย. 65 

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2565 28 พ.ย. 65 4 ธ.ค. 65 
เดือนธันวาคม   

จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 1 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน 19 ธ.ค. 65 25 ม.ค. 66 
หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

 5 ธ.ค. 65 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2/2565  6 ธ.ค. 65 
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 65 
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  12 ธ.ค. 65 
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ถึงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 14 ธ.ค. 65 

สัปดาห์การลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 19 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 
หยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี  30 ธ.ค. 65 
หยุดวันสิ้นปี  31 ธ.ค. 65 
เดือนมกราคม   
หยุดวันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 66 
หยุดชดเชยวันสิ้นปี  2 ม.ค. 66 
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่  3 ม.ค. 66 
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 3 ม.ค. 66 21 เม.ย. 66 
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กำหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

นักศึกษาภาคปกติ เข้าชั้นเรยีน 9 ม.ค. 66  
เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ตภาคการศึกษาที่ 2/2565 9 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66 
นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ เข้าชั้นเรียน 14 ม.ค. 66  
นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 24 ม.ค. 66 17 เม.ย. 66 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นชำระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน) 

24 ม.ค. 66 6 ก.พ. 66 

เดือนกุมภาพันธ์   
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “I” ของภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 7 ก.พ. 66 

วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “M” ของภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 22 ก.พ. 66 

เดือนมีนาคม   
หยุดวันมาฆบูชา  6 มี.ค. 66 
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565  7 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 

สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  15 มี.ค. 66 
นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565 22 มี.ค. 66 22 เม.ย. 66 
เดือนเมษายน   
หยุดวันจักรี  6 เม.ย. 66 
หยุดเทศกาลสงกรานต์ 13 เม.ย. 66 15 เม.ย. 66 
นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 18 เม.ย. 66 18 พ.ค. 66 
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565  19 เม.ย. 66 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  26 เม.ย. 66 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 กรอกข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และส่งเอกสาร (คำร้องขอสำเร็จการศึกษา) ที่คณะเป็นหมู่เรียน 
(รอประกาศจากมหาวิทยาลัย) 

  

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565  30 เม.ย. 66 
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “IP” ของภาคการศึกษาที่ 1/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 30 เม.ย. 66 

เดือนพฤษภาคม   
สัปดาห์การลงทะเบียนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565 1 พ.ค. 66 7 พ.ค. 66 
จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2565 1 พ.ค. 66 7 พ.ค. 66 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน  22 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 
สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 2 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 

หยุดวันฉัตรมงคล  4 พ.ค. 66 
หยุดวันพืชมงคล (รอประกาศวันหยุด)   
หยุดวันวิสาขบูชา (รอประกาศวันหยุด)   
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน/2565 10 พ.ค. 66 31 ก.ค. 66 
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กำหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 19 พ.ค. 66 

ภาคการศึกษาที่ 3/2565 
นักศึกษาภาคปกติ เข้าชั้นเรยีน 22 พ.ค. 66  
เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ตภาคฤดูร้อน/2565 22 พ.ค. 66 28 พ.ค. 66 
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) เข้าชั้นเรียน 27 พ.ค. 66  
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นชำระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน) 

30 พ.ค. 66 12 มิ.ย. 66 

เดือนมิถุนายน   
นักศึกษาใหม่เรียนปรับพื้นฐานภาษา (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)   
นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565 7 มิ.ย. 66 10 ก.ค. 66 
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

 3  มิ.ย. 66 

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

 5  มิ.ย. 66 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่  1/2566 7 มิ.ย. 66 7 ก.ค. 66 
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565 20 มิ.ย. 66 25 มิ.ย. 66 

วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “I” ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 20 มิ.ย. 66 

เดือนกรกฎาคม   
วิทยาลัยนานาชาติ  ส่งผลการเรียน “M” ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 5 ก.ค. 66 

นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2565 11 ก.ค. 66 9 ส.ค. 66 
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2565  6 ก.ค. 66 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน/2565  24 ก.ค. 66 
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “IP” ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 24 ก.ค. 66 

สอบปลายภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2565 25 ก.ค. 66 30 ก.ค. 66 
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 28 ก.ค. 66 

เดือนสิงหาคม   
หยุดวันอาสาฬหบูชา   1 ส.ค. 66 
หยุดวันเข้าพรรษา   2 ส.ค. 66 
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กำหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

นักศึกษาภาคปกติ เข้าชั้นเรยีน 7 ส.ค. 66  
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 9 ส.ค. 66 

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) เข้าชั้นเรียน 13 ส.ค. 66  
เดือนกันยายน   
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งผลการเรียน “I” ของภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสำนักทะเบียน
และประมวลผล 

 5 ก.ย. 66 

วิทยาลัยนานาชาติ  ส่งผลการเรียน “M” ของภาคฤดูร้อน/2565 ถึงสำนักทะเบียน
และประมวลผล 

 20 ก.ย. 66 

หมายเหตุ ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 


