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                            เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นวิชาการด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่

จงึก าหนดปฏทินิวิชาการ ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปกีารศกึษา 2559  ไว้ดงันี้

พฤษภาคม

สอบคัดเลอืกท่ัวไปนักศกึษาภาคปกติ เขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ. 30 พ.ค. 59 อ. 31 พ.ค. 59

         ภาคปกติ      งดการเรียนการสอนใหผู้้สอนสอนชดเชย

         ภาคพิเศษ    มกีารเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา ภาคปกต ิ ปกีารศกึษา 2559 ศ. 10 ม.ิย. 59

ภาคปกต ิ ปกีารศกึษา 2559  บันทกึประวัตทิางอนิเทอร์เนต็เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในวันรายงานตวั ศ. 10 ม.ิย. 59 ศ. 17 ม.ิย. 59

ผู้ผ่านการคดัเลอืก  ภาคปกติ ปกีารศกึษา 2559  รายงานตวัเป็นนกัศกึษาใหม่ จ. 20 ม.ิย. 59 อ. 21 ม.ิย. 59

ปฏทิินส าหรับนักศกึษาใหม่  ภาคปกติ  ปกีารศึกษา  2559

  พบอาจารยท่ี์ปรกึษา  เวลา 09.00 น.  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ พฤ. 23 ม.ิย. 59

  ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมทปีังกรรัศมโีชติ ศ. 24 ม.ิย. 59

     วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหลก็ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ อ าเภอแมริ่ม จงัหวัดเชยีงใหม่

  สปัดาหเ์ขา้คา่ยพัฒนาบุคลกิภาพ ส. 25 ม.ิย. 59 พฤ. 30 ม.ิย. 59

  อบรมภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษาใหม ่ภาคปกต ิรหสั 59 ศ. 1 ก.ค. 59 อา. 7 ส.ค. 59

วันสดุทา้ยของการเรียนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 2/2558 อา. 1 พ.ค. 59

อา. 1 พ.ค. 59

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี   2/2558 จ. 2 พ.ค. 59 อา. 15 พ.ค. 59

จ. 2 พ.ค. 59

หยดุวันฉัตรมงคล พฤ. 5 พ.ค. 59

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบวันหยดุราชการเพิ่มเติม ศ. 6 พ.ค. 59

จ. 9 พ.ค. 59

ปดิภาคการศกึษาท่ี 2/2558 - -

ก าหนดการ เริม่ต้น สิ้นสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

เรื่อง  ปฏทินิวชิาการส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ประจ าปกีารศกึษา 2559

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้"IP" ภาคการศกึษาที่  1/2558

มหาวทิยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศกึษาที่ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2558

หยดุวันพืชมงคล 
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ก าหนดการ เริม่ต้น สิ้นสุด

ขอเปดิรายวิชา ภาคการศกึษาที่ 1/2559  ที่ส านกัทะเบยีนและประมวลผล อา. 15 พ.ค. 59 พ. 15 ม.ิย. 59

นกัศกึษา รหสั 55-58 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศกึษาที่ 1/2559 จ. 20 ม.ิย. 59 อา. 31 ก.ค. 59

สัปดาห์จองรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ทางอนิเทอร์เน็ต  ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ. 4 ก.ค. 59 จ. 11 ก.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 55-56  กอ่นป ี55... และนกัศกึษาคา้งชัน้ จ. 4 ก.ค. 59 อ. 5 ก.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 57... และนกัศกึษาคา้งชัน้ พ. 6 ก.ค. 59 พฤ. 7 ก.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 58...  และนกัศกึษาคา้งชัน้ ศ. 8 ก.ค. 59 ส. 9 ก.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 55-58  และนกัศกึษาคา้งชัน้ ที่ยังไมไ่ดล้งทะเบยีน อา. 10 ก.ค. 59 จ. 11 ก.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 59...   (นกัศกึษาใหม ่ภาคปกติ) ศ. 24 ม.ิย. 59 พฤ. 30 ม.ิย. 59

นกัศกึษา รหสั 59...   (นกัศกึษาใหม ่ภาคพเิศษ) จ. 1 ส.ค. 59 อา. 7 ส.ค. 59

จ. 4 ก.ค. 59 อา. 21 ส.ค. 59

อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้วามเหน็ชอบรายวิชาลงทะเบยีน  ชว่งที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1/2559 พ. 13 ก.ค. 59 อา. 17 ก.ค. 59

จ. 8 ส.ค. 59 อา. 21 ส.ค. 59

อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้วามเหน็ชอบ รายวิชา เพิ่ม-ถอน ชว่งที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1/2559 จ. 8 ส.ค. 59 อ. 23 ส.ค. 59

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา  ยืน่ช าระเงิน ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พฤ. 25 ส.ค. 59 พ. 31 ส.ค. 59

ภาคการศกึษาท่ี 1/2559 (พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน)

นักศึกษาภาคปกติ  เขา้เรยีน จ. 16 พ.ค. 59

จ. 16 พ.ค. 59

หยดุวันวิสาขบูชา ศ. 20 พ.ค. 59

นักศึกษาภาคพิเศษ (องัคาร-เสาร์) เขา้เรยีน ส. 21 พ.ค. 59

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย)์ เขา้เรยีน ส. 21 พ.ค. 59

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ เขา้เรยีน ส. 21 พ.ค. 59

อา. 22 พ.ค. 59

ยกเลกิรายวิชา ภาคฤดรู้อน/2558 จ. 23 พ.ค. 59 พฤ. 7 ก.ค. 59

สง่ผลการเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชพี ภาคการศกึษาที ่2/2558 ถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล พ. 25 พ.ค. 59

คณะสง่ผลการเรียนภาคการศกึษาที่  2/2558   ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พ. 25 พ.ค. 59

มิถุนายน

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคฤดูร้อน/2558 จ. 13 มิ.ย. 59 อา. 19 มิ.ย. 59

พฤ. 16 ม.ิย. 59

จดัสง่รายชือ่อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ ภาคการศกึษาที่ 1/2559 อ. 21 ม.ิย. 59 พฤ. 4 ส.ค. 59

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้ "I" ของภาคการศกึษาที่  2/2558

ก าหนดการลงทะเบยีนและช าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาท่ี 1/2559

ยืน่ค าร้องเรยีนเกินหรอืเรยีนร่วมทางอนิเทอร์เน็ต และยืน่ค าร้องเรยีนขา้มหลักสูตร

ภาคการศกึษาท่ี 1/2559

เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ทางอนิเทอร์เนต็

ภาคฤดูร้อน/2558

วันเปดิภาคเรยีนและออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รหสั 54... (ชัน้ปทีี่ 5) ภาคการศกึษาที่ 1/2559 (ตามประกาศมหาวิทยาลยั)

ย่ืนค าร้องขอเลือ่นสอบปลายภาคการศกึษา 2/2558 ตอ่คณะตน้สงักดัรายวิชาที่ขาดสอบ
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ก าหนดการ เริม่ต้น สิ้นสุด

สง่ผลการเรียนแก ้ "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาที่  2/2558 พ. 29 ม.ิย. 59

กรกฎาคม

รับใบ Transcript และใบรับรองคณุวุฒิ พ. 6 ก.ค. 59

วันสดุทา้ย  ยกเลกิรายวิชา ภาคฤดรู้อน/2558 พฤ. 7 ก.ค. 59

นกัศกึษาด าเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน ์ภาคฤดรู้อน /2558 พฤ. 7 ก.ค. 59 พ. 3 ส.ค. 59

ศ. 15 ก.ค. 59

อา. 17 ก.ค. 59

วันสดุทา้ยของการเรียนการสอน  ภาคฤดรู้อน/2558 อา. 17 ก.ค. 59

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบวันหยดุราชการเพิ่มเติม จ. 18 ก.ค. 59

หยดุวันอาสาฬหบูชา อ. 19 ก.ค. 59

หยดุวันเขา้พรรษา พ. 20 ก.ค. 59

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคฤดูร้อน/2558 พฤ. 21 ก.ค. 59 พ. 27 ก.ค. 59

ปดิภาคการศกึษา ภาคฤดูร้อน/2558 พฤ. 28 ก.ค. 59 อา. 7 ส.ค. 59

ประกาศผลผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา ภาคพิเศษ   ปกีารศกึษา 2559 ศ. 15 ก.ค. 59

นักศึกษา ภาคพิเศษ  ปกีารศกึษา 2559 ยืนยันการเขา้ศกึษาและบันทกึประวัตทิางอนิเทอร์เนต็ จ. 18 ก.ค. 59 อา. 24 ก.ค. 59

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในวันรายงานตวั

นักศึกษา ภาคพิเศษ  ปกีารศกึษา 2559  รายงานตวัเป็นนกัศกึษาใหม่ อา. 24 ก.ค. 59

ปฏทิินส าหรับนักศกึษาใหม่   ภาคพิเศษ  ปกีารศึกษา  2559

  ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ภาคพิเศษ อา. 31 ก.ค. 59

    ณ หอประชุมทปีังกรรัศมโีชต ิวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหลก็ อ าเภอแมริ่ม จงัหวัดเชยีงใหม ่     

      เวลา 09.00-12.00 น. เป็นตน้ไป

  นักศกึษาใหม่ภาคพิเศษ พบอาจารยท่ี์ปรกึษา  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งที่ก าหนด อา. 31 ก.ค. 59

สงิหาคม

คณะสง่ผลการเรียน  ภาคฤดรู้อน/2558 ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล จ. 8 ส.ค. 59

นักศึกษาภาคปกติ  เขา้เรยีน จ. 8 ส.ค. 59

ยืน่ค าร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา  ครัง้ท่ี 1/2559 จ. 8 ส.ค. 59 พฤ. 8 ก.ย. 59

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย)์ เขา้เรยีน ส. 13 ส.ค. 59

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ เขา้เรยีน ส. 13 ส.ค. 59

ยกเลกิรายวิชา  ภาคการศกึษาที่ 1/2559 จ. 22 ส.ค. 59 พ. 23 พ.ย. 59

กันยายน

พ. 7 ก.ย. 59

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้ "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดรู้อน/2558 พฤ. 22 ก.ย. 59

มหาวิทยาลยัประกาศพน้สภาพนกัศกึษาที่ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดรู้อน /2558

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้ "IP" ของภาคการศกึษาที่ 2/2558

ภาคการศกึษาท่ี  1/2559

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้ "I" ของภาคฤดรู้อน/2558
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ก าหนดการ เริม่ต้น สิ้นสุด

ตุลาคม

สอบกลางภาคการศกึษา 1/2559 พฤ. 6 ต.ค. 59 ศ. 14 ต.ค. 59

จ. 12 ต.ค. 59

รหสั 55...  (ชัน้ปทีี่ 5) ภาคการศกึษาที่  1/2559   ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

จ. 17 ต.ค. 59

หยดุวันปยิมหาราช อา. 23 ต.ค. 59

หยดุชดเชยวันปยิมหาราช จ. 24 ต.ค. 59

งานพระราชทานปรญิญาบตัร พฤ. 27 ต.ค. 59 อา. 30 ต.ค. 59

ขอเปดิรายวิชา ภาคการศกึษาที่ 2/2559   ที่ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศ. 7 ต.ค. 59 จ. 7 พ.ย. 59

นกัศกึษา รหสั 55-58 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2559 จ. 14 พ.ย. 59 อา. 20 พ.ย. 59

พ. 23 พ.ย. 59 ศ. 2 ธ.ค. 59

นกัศกึษา รหสั 55-56... กอ่นป ี55... และนกัศกึษาคา้งชัน้ พ. 23 พ.ย. 59 พฤ. 24 พ.ย. 59

นกัศกึษา รหสั 57...  และนกัศกึษาคา้งชัน้ ศ. 25 พ.ย. 59 ส. 26 พ.ย. 59

นกัศกึษา รหสั 58... และนกัศกึษาคา้งชัน้  อา. 27 พ.ย. 59 จ. 28 พ.ย. 59

นกัศกึษา รหสั 59... และนกัศกึษาคา้งชัน้  อ. 29 พ.ย. 59 พ. 30 พ.ย. 59

นกัศกึษาทุกชัน้ป ี และนกัศกึษาคา้งชัน้ ที่ยังไมไ่ดล้งทะเบยีน พฤ. 1 ธ.ค. 59 ศ. 2 ธ.ค. 59

พ. 23 พ.ย. 59 อ. 17 ม.ค. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้วามเหน็ชอบรายวิชาลงทะเบยีน  ชว่งที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2/2559 อา. 3 ธ.ค. 59 พ. 7 ธ.ค. 59

เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรยีน ทางอนิเทอร์เนต็ ภาคการศกึษา 2/2559 พ. 4 ม.ค. 60 อ. 17 ม.ค. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้วามเหน็ชอบ รายวิชา เพิ่ม-ถอน ชว่งที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2/2559 จ. 4 ม.ค. 60 พฤ. 19 ม.ค. 60

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา ยืน่ช าระเงิน ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ส. 21 ม.ค. 60 ศ. 27 ม.ค. 60

ภาคการศกึษาท่ี 2/2559 (พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน)

พฤศจกิายน

วันสดุทา้ย  ยกเลกิรายวิชา  ภาคการศกึษาที่ 1/2559 พ. 23 พ.ย. 59

นกัศกึษาด าเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน ์ภาคการศกึษา 1/2559 ส. 19 พ.ย. 59 พฤ. 15 ธ.ค. 59

ธนัวาคม

อ. 6 ธ.ค. 59

วันสดุทา้ยของการเรียนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 1/2559 อ. 6 ธ.ค. 59

อ. 6 ธ.ค. 59

จดัสง่รายชือ่อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ ส. 3 ธ.ค. 59 อ. 3 ม.ค. 60

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้ "IP" ของภาคการศกึษา   ภาคฤดรู้อน/ 2558

คณะส่งผลการเรยีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

วันเปดิภาคเรยีนและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

รหสั 55... (ชัน้ปทีี่ 5) ภาคการศกึษาที่  2/2559

ก าหนดการลงทะเบยีนและช าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาท่ี 2/2559

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ทางอนิเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

ยืน่ค าร้องและลงทะเบยีนเรยีนเกินหรอืเรยีนร่วม ทางอนิเทอร์เน็ต และยืน่ค าร้อง

 เรยีนข้ามหลักสูตร  ภาคการศกึษาที่ 2/2559

มหาวทิยาลัยประกาศพน้สภาพนักศึกษาทีไ่ม่ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2559
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หยดุวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว จ. 5 ธ.ค. 59

สอบปลายภาคการศกึษาท่ี 1/2559 พ. 7 ธ.ค. 59 อา. 18 ธ.ค. 59

หยดุวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ส. 10 ธ.ค. 59

หยดุชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จ. 12 ธ.ค. 59

ปดิภาคการศกึษาท่ี 1/2559 จ. 19 ธ.ค. 59 อ. 3 ม.ค. 60

คณะสง่ผลการเรียนภาคการศกึษาที่ 1/2559  ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พ. 28 ธ.ค. 59

หยดุวันสิ้นปี ส. 31 ธ.ค. 59

มกราคม

หยดุวันขึน้ปใีหม่ อา. 1 ม.ค. 60

หยดุชดเชยวันสิ้นปี จ. 2 ม.ค. 60

หยดุชดเชยวันขึน้ปใีหม่ อ. 3 ม.ค. 60

นักศึกษาภาคปกติ   เขา้เรยีน พ. 4 ม.ค. 60

พ. 4 ม.ค. 60 พ. 1 ม.ีค. 60

ย่ืนค าร้องขอเทยีบโอน-ยกเว้นรายวิชา  คร้ังที่ 2/2559 พ. 4 ม.ค. 60 ศ. 3 ก.พ. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย)์  เขา้เรยีน ศ. 6 ม.ค. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ เขา้เรยีน ส. 7 ม.ค. 60

ยกเลกิรายวิชา  ภาคการศกึษาที่ 2/2559 พ. 18 ม.ค. 60 อ. 18 เม.ย. 60

ย่ืนค าร้องขอเลือ่นสอบปลายภาคการศกึษาที่  1/2559 ตอ่คณะตน้สงักดัรายวิชาที่ขาดสอบ อ. 10 ม.ค. 60

กุมภาพันธ์

คณะส่งผลการเรยีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 55 ก.พ. 60

(ชัน้ปทีี่ 5) ภาคการศกึษาที่  2/2559   ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

ศ. 3 ก.พ. 60

หยดุวันมาฆบูชา ส. 11 ก.พ. 60

หยดุชดเชยวันมาฆบูชา จ. 13 ก.พ. 60

สง่ผลการเรียนแก ้ "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาที่  1/2559 ส. 18 ก.พ. 60

มีนาคม

พ. 1 ม.ีค. 60 อา. 30 เม.ย. 60

สอบกลางภาคการศกึษาท่ี 2/2559 พฤ. 2 มี.ค. 60 ศ. 10 มี.ค. 60

ภาคการศกึษาท่ี 2/2559

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 55... (ชัน้ปท่ีี 5) กรอกขอ้มูลในระบบขอส าเร็จ

การศึกษาและส่งเอกสาร (ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา) พร้อมรูปถา่ยที่ส านกัทะเบยีนและ

ประมวลผล (เป็นหมูเ่รียน)

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียน แก ้"I"  ภาคการศกึษาที่ 1/2559

นักศึกษากรอกขอ้มูลในระบบขอส าเร็จการศึกษาและส่งเอกสาร (ค าร้องขอส าเร็จ

การศกึษา) พร้อมรูปถา่ยที่ส านกัทะเบยีนและประมวลผล (เป็นหมูเ่รียน)
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เมษายน

รับใบ Transcript และใบรับรองคณุวุฒ ิหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 55 (ชัน้ปท่ีี 5) เม.ย. 60

หยดุวันจักรี พฤ. 6 เม.ย. 60

หยดุเทศกาลสงกรานต์ (วันครอบครัว) พฤ. 13 เม.ย. 60 ส. 15 เม.ย. 60

วันสดุทา้ย ยกเลกิรายวิชา  ภาคการศกึษาที่ 2/2559 อ. 18 เม.ย. 60

อ. 18 เม.ย. 60 ศ. 19 พ.ค. 60

พฤษภาคม

วันสดุทา้ยของการเรียนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 2/2559 จ. 1 พ.ค. 60

จ. 1 พ.ค. 60

สอบปลายภาคการศกึษาท่ี 2/2559 อ. 2 พ.ค. 60 ศ. 12 พ.ค. 60

หยดุวันฉัตรมงคล ศ. 5 พ.ค. 60

หยดุวันวิสาขบูชา พ. 10 พ.ค. 60

ปดิภาคการศกึษาท่ี 2/2559 ส. 13 พ.ค. 60 อา. 18 มิ.ย. 60

หมายเหตุ  ปฏทินิวชิาการอาจมกีารเปลีย่นแปลงมหาวทิยาลัยจะประกาศใหท้ราบเป็นคร้ัง ๆ ไป .

                                          ประกาศ  ณ   วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ.   2559

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการเรียนแก ้"IP" ภาคการศกึษาที่  1/2559

นกัศกึษาด าเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน ์ภาคการศกึษาที่ 2/2559

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ ์ ธรรมไชย) 

  อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่


