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                           ตามที่มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหมไ่ด้ประกาศกําหนดวันออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 แล้ว เพื่อการดําเนินการด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดปฏิทิน

วิชาการ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  รหัส 53 (ชั้นปีที่ 5) ระดับปริญญาตร ีที่ออกฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา 2557  ดังน้ี

มีนาคม

กําหนดการลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557

จองรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53... (ชั้นปีที่ 5) ส. 22 ม.ีค. 57 อา. 23 ม.ีค. 57

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน  ช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 พ. 24 ม.ีค. 57 ศ. 28 ม.ีค. 57

นักศึกษายื่นคําร้องขอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน (ลงทะเบยีนแตกตา่งจากแผนการเรียน อ. 25 ม.ีค. 57 พฤ. 29 พ.ค. 57

และมีจํานวนหน่วยกิตไม่เข้าเกณฑ์เหมาจ่าย) ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฯ

ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา อา. 30 มี.ค. 57 จ. 7 เม.ย. 57

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน)

จ. 19 พ.ค. 57 พฤ. 29 พ.ค. 57

จ. 19 พ.ค. 57 พฤ. 29 พ.ค. 57

พฤษภาคม

หยุดวันฉัตรมงคล จ. 5 พ.ค. 57

ศ. 9 พ.ค. 57

หยุดวันวิสาขบูชา อ. 13 พ.ค. 57

ศ. 16 พ.ค. 57

ศ. 30 พ.ค. 57 จ. 22 ก.ย. 57

กรกฎาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา ศ. 11 ก.ค. 57

หยุดวันเข้าพรรษา ส. 12 ก.ค. 57

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา จ. 14 ก.ค. 57

ยกเลิกรายวชิา นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ รหัส 53... (ชัน้ปีท่ี 5) ภาคการศึกษาท่ี 1/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                                รหัส 53 (ชัน้ปีท่ี 5)  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2557 

กําหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด

หยุดวันพืชมงคล  

อาจารย์ที่ปรกึษาให้ความเห็นชอบรายวิชา เพิ่ม-ถอน  ช่วงที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1/2557

เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรยีน  ทางอินเทอร์เน็ต

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53... (ชั้นปีที่ 5) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
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กําหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด

สิงหาคม

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ. 12 ส.ค. 57

กําหนดการลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

จองรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53... (ชั้นปีที่ 5) จ. 1 ก.ย. 57 อ. 2 ก.ย. 57

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน  ช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พ. 3 ก.ย. 57 อา. 7 ก.ย. 57

ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา อ. 9 ก.ย. 57 พ. 17 ก.ย. 57

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน)

เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน  ทางอินเทอร์เน็ต จ. 20 ต.ค. 57 อา. 2 พ.ย. 57

อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบรายวิชา เพ่ิม-ถอน  ช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ. 20 ต.ค. 57 อา. 2 พ.ย. 57

ตุลาคม

คณะส่งผลการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  รหัส 53 จ. 13 ต.ค. 57

(ชั้นปีที่ 5) ภาคการศึกษาที่  1/2557   ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จ. 20 ต.ค. 57

หยุดวันปิยมหาราช พฤ. 23 ต.ค. 57

พฤศจกิายน

จ. 3 พ.ย. 57 จ. 9 ก.พ. 58

ธันวาคม

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศ. 5  ธ.ค. 57

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ พ. 10 ธ.ค. 57

หยุดวันสิ้นปี พ. 31 ธ.ค. 57

มกราคม

หยุดวันขึ้นปีใหม่ พฤ. 1 ม.ค. 58

จ. 5 ม.ค. 58 ศ. 27 ก.พ. 58

มีนาคม

หยุดวันมาฆบูชา พ. 4 มี.ค. 58

คณะส่งผลการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  รหัส 53 ศ. 20 ก.พ. 58

(ชั้นปีที่ 5) ภาคการศึกษาที่  2/2557   ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53 (ชั้นปีที่ 5) พ. 11 ม.ีค. 58

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาคการศึกษาที่  1/2557

การศึกษาและส่งเอกสาร(คําร้องขอสําเร็จการศกึษา) พร้อมรูปถ่ายที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53... (ชั้นปีที่ 5)  กรอกข้อมูลในระบบขอสําเร็จ

ยกเลิกรายวชิา นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ รหัส 53... (ชัน้ปีท่ี 5) ภาคการศึกษาท่ี 2/2557

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 53... (ชั้นปีที่ 5) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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กําหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด

เมษายน

หยุดวันจักรี จ. 6 เม.ย. 58

หยุดเทศกาลสงกรานต ์(วันครอบครัว) จ. 13 เม.ย. 58 พ. 15 เม.ย. 58

                                          ประกาศ  ณ   วันท่ี  10  มนีาคม  พ.ศ.   2557

หมายเหตุ  ปฏิทินวิชาการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคร้ัง ๆ ไป

                                             ประพันธ์  ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ์ดร.ประพันธ ์ ธรรมไชย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


