
หนา   1

                            เพื่อใหการบรหิารงานดานวชิาการดําเนินไปดวยความเรยีบรอย  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

เพื่อใหการปฏบิัตริาชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหมเปนไปดวยความเรยีบรอย  บรรลุผลตามความในมาตรา 7  

และมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับการบรหิาร

วชิาการท้ังปวง และเพื่อใหผูบรหิารและหนวยจดัการศกึษาของมหาวทิยาลัยปฏบัิตริาชการในดานวชิาการใหดําเนนิไป

ดวยความเรยีบรอย  จึงกําหนดปฏทินิวชิาการ สําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรที่จัดการ

ศกึษาโดยวทิยาลัยนานาชาต ิ ประจําปการศกึษา 2560  ไวดังนี้

มนีาคม

ศ. 17 มี.ค. 60 พ. 19 เม.ย. 60

นักศกึษา รหัส 56-59 พบอาจารยที่ปรึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 จ. 8 พ.ค. 60 ศ. 12 พ.ค. 60

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 1/2560 ทางอนิเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพเิศษ พฤ. 1 ม.ิย. 60 พฤ. 8 ม.ิย. 60

นักศกึษา รหัส 56-57...  กอนป 56... และนักศกึษาคางชัน้ พฤ. 1 มิ.ย. 60 ศ. 2 มิ.ย. 60

นักศกึษา รหัส 58... และนักศกึษาคางชัน้ ส. 3 มิ.ย. 60 อา. 4 มิ.ย. 60

นักศกึษา รหัส 59.. และนักศกึษาคางชัน้ จ. 5 มิ.ย. 60 อ. 6 มิ.ย. 60

นักศกึษา รหัส 60.. และนักศกึษาคางชัน้ พ. 7 มิ.ย. 60 พฤ. 8 มิ.ย. 60

นักศกึษาทุกชัน้ป  และนักศกึษาคางชัน้ ที่ยังไมไดลงทะเบยีน ศ. 9 มิ.ย. 60 ส. 10 มิ.ย. 60

พฤ. 1 มิ.ย. 60 อา. 2 ก.ค. 60

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนผานระบบอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 1/2560 พฤ. 1 มิ.ย. 60 พฤ. 15 มิ.ย. 60

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบยีน  ชวงที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 ศ. 9 มิ.ย. 60 อ. 13 มิ.ย. 60

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2560

ขอเปดรายวิชา ภาคการศกึษาที่ 1/2560  ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

ยื่นคํารองและลงทะเบยีนเรยีนเกนิหรอืเรยีนรวมทางอินเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาที่ 1/2560

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม

เรื่อง  ปฏิทินวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี

ประจําปการศกึษา 2560



หนา   2

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรยีน ทางอนิเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 จ. 19 มิ.ย. 60 อา. 2 ก.ค. 60

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิา เพิ่ม-ถอน ชวงที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1/2560 จ. 19 มิ.ย. 60 อ. 4 ก.ค. 60

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2560 ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัย พฤ. 6 ก.ค. 60 พ. 12 ก.ค. 60

กําหนดทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

พฤษภาคม

หยุดวันฉตัรมงคล ศ. 5 พ.ค. 60

หยุดวันวสิาขบูชา พ. 10 พ.ค. 60

หยุดวันพืชมงคล ศ. 12 พ.ค. 60

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาที่  2/2559 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล จ. 22 พ.ค. 60

มถุินายน

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 19 ม.ิย. 60

นักศกึษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย) เขาเรยีน ศ. 23 ม.ิย. 60

นักศกึษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรยีน ส. 24 ม.ิย. 60

ยื่นคํารองขอเทยีบโอน-ยกเวนรายวชิา  คร้ังที่ 1/2560 จ. 19 ม.ิย. 60 พ. 19 ก.ค. 60

อา. 25 มิ.ย. 60

กรกฎาคม

ยกเลกิรายวิชา ภาคการศกึษาที่ 1/2560 จ. 3 ก.ค. 60 พฤ. 27 ก.ย. 60

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ มิ.ย. 60 มิ.ย. 60

หยุดวันอาสาฬหบูชา ส. 8 ก.ค. 60

หยุดวันเขาพรรษา อา. 9 ก.ค. 60

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา จ. 10 ก.ค. 60

อ. 18 ก.ค. 60

สงิหาคม

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาที่  2/2559 พฤ. 3 ส.ค. 60

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 อ. 15 ส.ค. 60 พ. 23 ส.ค. 60

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ส. 12 ส.ค. 60

ชดเชยวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จ. 14 ส.ค. 60

กันยายน

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย ผานระบบออนไลน ภาคการศกึษาที่ 1/2560 อา. 24 ก.ย. 60 จ. 6 พ.ย. 60

ภาคการศกึษาที่ 1/2560

ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคการศกึษา 2/2559 ตอคณะตนสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคการศกึษาที่  2/2559



หนา   3

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

วันสุดทาย  ยกเลกิรายวชิา  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 พฤ. 27 ก.ย. 60

ตุลาคม

อ. 10 ต.ค. 60

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 อ. 10 ต.ค. 60

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 พ. 11 ต.ค. 60 ศ. 20 ต.ค. 60

พฤ. 12 ต.ค. 60

รหัส 56...  (ชัน้ปที่ 5) ภาคการศกึษาที่  1/2560   ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล

อ. 17 ต.ค. 60

ปดภาคการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2560 ส. 21 ต.ค. 60 อา. 29 ต.ค. 60

หยุดวันปยมหาราช จ. 23 ต.ค. 60

งานพระราชทานปรญิญาบัตร ต.ค. 60

ขอเปดรายวิชา ภาคการศกึษาที่ 2/2560   ที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล จ. 31 ก.ค. 60 ศ. 29 ส.ค. 60

นักศกึษา รหัส 56-60 พบอาจารยที่ปรกึษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 จ. 2 ต.ค. 60 อา. 8 ต.ค. 60

พฤ. 12 ต.ค. 60 ส. 21 ต.ค. 60

พฤ. 12 ต.ค. 60 ส. 21 ต.ค. 60

นักศกึษา รหัส 56-57... กอนป 56... และนักศกึษาคางชัน้ พฤ. 12 ต.ค. 60 ศ. 13 ต.ค. 60

นักศกึษา รหัส 58...  และนักศกึษาคางชัน้ ส. 14 ต.ค. 60 อา. 15 ต.ค. 60

นักศกึษา รหัส 59... และนักศกึษาคางชัน้  จ. 16 ต.ค. 60 อ. 17 ต.ค. 60

นักศกึษา รหัส 60... และนักศกึษาคางชัน้  พ. 18 ต.ค. 60 พฤ. 19 ต.ค. 60

นักศกึษาทุกชัน้ป  และนักศกึษาคางชัน้ ที่ยังไมไดลงทะเบยีน ศ. 20 ต.ค. 60 ส. 21 ต.ค. 60

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนผานระบบอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 2/2560 อา. 8 ต.ค. 60 พฤ. 26 ต.ค. 60

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบรายวชิาลงทะเบยีน  ชวงที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 ศ. 20 ต.ค. 60 อา. 29 ต.ค. 60

เพิ่ม-ถอนรายวชิาเรยีน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษา 2/2560 จ. 30 ต.ค. 60 อา. 12 พ.ย. 60

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิา เพิ่ม-ถอน ชวงที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2/2560 จ. 30 ต.ค. 60 อ. 14 พ.ย. 60

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ย่ืนชําระเงนิ ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด พฤ. 16 พ.ย. 60 พ. 22 พ.ย. 60

ภาคการศกึษาที่ 2/2560 (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 2/2560 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพิเศษ

ภาคการศกึษาที่ 2/2560

ยื่นคํารองและลงทะเบยีนเรยีนเกนิหรือเรยีนรวม ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 2/2560

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่ 2/2559

คณะสงผลการเรยีน นักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

วันเปดภาคเรยีนและออกฝกประสบการณวชิาชพีของนักศกึษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

รหัส 56... (ชัน้ปที่ 5) ภาคการศกึษาที่  2/2560

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2560



หนา   4

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

นักศกึษาภาคปกต ิ  เขาเรยีน จ. 30 ต.ค. 60

ยื่นคํารองขอเทยีบโอน-ยกเวนรายวิชา  ครัง้ที่ 2/2560 จ. 30 ต.ค. 60 อ. 28 พ.ย. 60

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาที่ 1/2560 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล จ. 30 ต.ค. 60

พฤศจกิายน

พ. 1 พ.ย. 60 ศ. 15 ธ.ค. 60

นักศกึษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย)  เขาเรยีน ศ. 3 พ.ย. 60

นักศกึษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรยีน ส. 4 พ.ย. 60

ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคการศกึษาที่  1/2560 ตอคณะตนสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ อา. 5 พ.ย. 60

ยกเลกิรายวิชา  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 จ. 13 พ.ย. 60 พ. 7 ก.พ. 61

อ. 28 พ.ย. 60

ธันวาคม

อ. 5 ธ.ค. 60

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ อา. 10 ธ.ค. 60

หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จ. 11 ธ.ค. 60

พ. 13 ธ.ค. 60

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาที่  1/2560 พ. 13 ธ.ค. 60

สอบกลางภาคการศกึษาที่ 2/2560 จ. 18 ธ.ค. 60 อ. 26 ธ.ค. 60

หยุดวันสิ้นป อา. 31 ธ.ค. 60

มกราคม

หยุดวันขึ้นปใหม จ. 1 ม.ค. 61

หยุดชดเชยวันสิ้นป อ. 2 ม.ค. 61

ม.ค. 61 มี.ค. 61

กุมภาพันธ

คณะสงผลการเรยีน นักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ รหัส 56 เม.ย. 61

(ชัน้ปที่ 5) ภาคการศกึษาที่  2/2560   ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย ผานระบบออนไลน ภาคการศกึษาที่ 2/2560 พ. 7 ก.พ. 61 จ. 19 มี.ค. 61

นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ รหัส 56... (ชั้นปที่ 5) กรอกขอมูลในระบบขอสําเร็จ

การศกึษาและสงเอกสาร (คํารองขอสําเร็จการศกึษา) พรอมรูปถายที่สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (เปนหมูเรยีน)

วันสุดทายของการสงผลการเรยีน แก "I"  ภาคการศกึษาที่ 1/2560

หยุดวันคลายวันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล     

อดุลยเดช บรมนาถบพติร

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาที่ไมชําระคาธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 2/2560

นักศกึษากรอกขอมูลในระบบขอสําเร็จการศกึษาและสงเอกสาร (คํารองขอสําเร็จ

การศกึษา) พรอมรูปถายที่สํานักทะเบียนและประมวลผล (เปนหมูเรยีน)



หนา   5

กําหนดการ เร่ิมตน สิ้นสุด

วันสุดทาย ยกเลกิรายวชิา  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 พ. 7 ก.พ. 61

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 อ. 20 ก.พ. 61

อา. 20 ก.พ. 61

สอบปลายภาคการศกึษาที่ 2/2560 พ. 21 ก.พ. 61 ศ. 2 ม.ีค. 61

พฤ. 4 ม.ค. 61 อา. 4 ก.พ. 61

นักศกึษา รหัส 56-60 พบอาจารยที่ปรึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2560 จ. 29 ม.ค. 61 ศ. 2 ก.พ. 61

สัปดาหจองรายวชิา ภาคฤดูรอน/2560 ทางอนิเทอรเน็ต ภาคพิเศษ จ. 5 ก.พ. 61 พ. 14 ก.พ. 61

นักศกึษา รหัส 56-57...  กอนป 56... และนักศกึษาคางชัน้ จ. 5 ก.พ. 61 อ. 6 ก.พ. 61

นักศกึษา รหัส 58... และนักศกึษาคางชัน้ พ. 7 ก.พ. 61 พฤ. 8 ก.พ. 61

นักศกึษา รหัส 59... และนักศกึษาคางชัน้ ศ. 9 ก.พ. 61 ส. 10 ก.พ. 61

นักศกึษา รหัส 60... และนักศกึษาคางชัน้ อา. 11 ก.พ. 61 จ. 12 ก.พ. 61

นักศกึษา ภาคปกตแิละภาคพิเศษ ทุกชั้นป  ลงทะเบยีนภาคฤดูรอน/2560 อ. 13 ก.พ. 61 พ. 14 ก.พ. 61

จ. 5 ก.พ. 61 อา. 11 มี.ค. 61

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบยีน  ชวงที่ 1  ภาคฤดูรอน/2560 อ. 13 ก.พ. 61 ส. 17 ก.พ. 61

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนผานระบบอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2560 อ. 13 ก.พ. 61 ศ. 16 ก.พ. 61

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรยีน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2560 จ. 5 มี.ค. 61 อา. 11 มี.ค. 61

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิา เพิ่ม-ถอน ชวงที่ 2 ภาคฤดูรอน/2560 จ. 5 มี.ค. 61 อ. 13 มี.ค. 61

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2560  ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด พฤ. 15 ม.ีค. 61 พ. 21 ม.ีค. 61

ทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

มนีาคม

หยุดวันมาฆบูชา พฤ. 1 ม.ีค. 61

ปดภาคการศกึษาที่ 2/2560 ส. 3 ม.ีค. 61 อา. 4 ม.ีค. 61

หยุดวันพืชมงคล  (รอประกาศวันหยุด)

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 5 ม.ีค. 61

นักศกึษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย) เขาเรยีน ศ. 9 ม.ีค. 61

นักศกึษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรยีน ส. 10 ม.ีค. 61

อา. 11 มี.ค. 61

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาที่  2/2560   ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล จ. 12 ม.ีค. 61

ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคการศกึษา 2/2560 ตอคณะตนสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

ภาคฤดูรอน/2560

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่  1/2560

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2560

ขอเปดรายวิชา ภาคฤดูรอน/2560 ที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล

ยื่นคํารองและลงทะเบยีนเรยีนเกนิหรอืเรยีนรวมทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2560
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ยกเลกิรายวิชา ภาคฤดูรอน/2560 จ. 12 มี.ค. 61 อ. 30 เม.ย. 61

เมษายน

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ รหัส 56 (ชั้นปที่ 5) เม.ย. 61

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2560 จ. 2 เม.ย. 61 อา. 8 เม.ย. 61

อ. 3 เม.ย. 61

หยุดวันจักรี ศ. 6 เม.ย. 61

หยุดเทศกาลสงกรานต (วันครอบครัว) ศ. 13 เม.ย. 61 อ. 17 เม.ย. 61

พ. 18 เม.ย. 61

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศกึษาที่  2/2560 พฤ. 19 เม.ย. 61

อ. 24 เม.ย. 61 พฤ. 31 พ.ค. 61

วันสุดทาย  ยกเลกิรายวชิา ภาคฤดูรอน/2560 อ. 30 เม.ย. 61

พฤษภาคม

หยุดวันพืชมงคล จ. 14 พ.ค. 61

หยุดวันวสิาขบูชา อ. 29 พ.ค. 61

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ มิ.ย. 61

จ. 7 พ.ค. 61

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคฤดูรอน/2560 จ. 7 พ.ค. 61

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2560 อ. 8 พ.ค. 61 อา. 13 พ.ค. 61

คณะสงผลการเรยีน ภาคฤดูรอน/2560 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล พฤ. 24 พ.ค. 61

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคการศกึษาที่  2/2560

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาที่ไมชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2560

นักศกึษาดําเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย ผานระบบออนไลน ภาคฤดูรอน/2560

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่ 2/2560
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ปดภาคการศกึษา ภาคฤดูรอน/2560 จ. 14 พ.ค. 61 อา. 24 ม.ิย. 61

หมายเหตุ  ปฏทินิวชิาการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงมหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบเปนครัง้ ๆ ไป .

                                          ประกาศ  ณ   วันที่  1  มนีาคม  พ.ศ.   2560

                                            ถนัด  บุญชัย

(ดร.ถนัด  บุญชัย)

  รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม


