
หนา   1

            เพื่อใหการบรหิารงานดานวชิาการ และการปฏบิัตริาชการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เปนไปดวยความเรยีบรอย

บรรลุผลตามความในมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการบรหิาร

วชิาการทัง้ปวง  และเพื่อใหผูบรหิารและหนวยจัดการศกึษาของมหาวทิยาลัยปฏบิัตริาชการในดานวชิาการใหดําเนนิไปอยางมี

ประสิทธภิาพ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมจงึกําหนดปฏทินิวชิาการสําหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรทีุกหลักสูตร ยกเวน

หลักสูตรท่ีจัดการศกึษาโดยวทิยาลัยนานาชาต ิประจําปการศกึษา 2561 ไวดังนี้

เมษายน

พ. 18 เม.ย. 61 อา. 20 พ.ค. 61

นักศกึษา รหัส 57-60 พบอาจารยที่ปรกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 4 มิ.ย. 61 อา. 10 มิ.ย. 61

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 1/2561 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพเิศษ จ. 11 ม.ิย. 61 พ. 20 ม.ิย. 61

นักศกึษา รหัส 57-58... และนักศกึษาคางชัน้ จ. 11 มิ.ย. 61 อ. 12 มิ.ย. 61

นักศกึษา รหัส 59... และนักศกึษาคางชัน้ พ. 13 มิ.ย. 61 พฤ. 14 มิ.ย. 61

นักศกึษา รหัส 60.. และนักศกึษาคางชัน้ ศ. 15 มิ.ย. 61 ส. 16 มิ.ย. 61

นักศกึษา รหัส 61.. และนักศกึษาคางชัน้ อา. 17 มิ.ย. 61 จ. 18 มิ.ย. 61

นักศกึษาทุกชัน้ป  และนักศกึษาคางชัน้ ที่ยังไมไดลงทะเบยีน อ. 19 มิ.ย. 61 พ. 20 มิ.ย. 61

จ. 11 มิ.ย. 61 พ. 4 ก.ค. 61

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบียน ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 11 มิ.ย. 61 อา. 8 ก.ค. 61

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 11 มิ.ย. 61 พฤ. 21 มิ.ย. 61

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรยีน ทางอนิเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 25 มิ.ย. 61 พ. 4 ก.ค. 61

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2561 ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัย จ. 9 ก.ค. 61 พฤ. 19 ก.ค. 61

กําหนดทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม

เรื่อง  ปฏทินิวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี

ประจําปการศกึษา 2561

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2561

ขอเปดรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 1/2561  ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบยีนและประมวลผล

ยื่นคํารองและลงทะเบยีนเรียนเกนิหรอืเรียนรวมทางอินเทอรเน็ต  ภาคการศกึษาที่ 1/2561



หนา   2

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

พฤษภาคม

หยุดวันพชืมงคล จ. 14 พ.ค. 61

หยุดวันวสิาขบูชา อ. 29 พ.ค. 61

มถิุนายน

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 25 ม.ิย. 61

ยื่นคํารองขอเทยีบโอน-ยกเวนรายวชิา  ครัง้ที่ 1/2561 จ. 25 มิ.ย. 61 พ. 25 ก.ค. 61

นักศกึษาภาคพเิศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย) เขาเรียน ศ. 29 ม.ิย. 61

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 30 ม.ิย. 61

กรกฎาคม

ยกเลิกรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 9 ก.ค. 61 พฤ. 27 ก.ย. 61

อ. 24 ก.ค. 61

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒ ิ(รอประกาศจากมหาวทิยาลัย)

หยุดวันอาสาฬหบูชา ศ. 27 ก.ค. 61

ส. 28 ก.ค. 61

หยุดชดเชยวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร จ. 30 ก.ค. 61

สงิหาคม

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูรอน/2560 พ. 8 ส.ค. 61

หยุดวันแมแหงชาติ อา. 12 ส.ค. 61

หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ จ. 13 ส.ค. 61

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 จ. 20 ส.ค. 61 อ. 28 ส.ค. 61

กันยายน

นักศกึษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 1/2561 พ. 3 ต.ค. 61 พ. 7 พ.ย. 61

ตุลาคม

หยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ส. 13 ต.ค. 61

หยุดชดเชยวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช จ. 15 ต.ค. 61

อ. 16 ต.ค. 61

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 อ. 16 ต.ค. 61

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 พ. 17 ต.ค. 61 ศ. 26 ต.ค. 61

ภาคการศกึษาที่ 1/2561

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของ ภาคฤดูรอน/2560

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคฤดูรอน/2560

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร และ

หยุดวันเขาพรรษา



หนา   3

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

หยุดวันปยมหาราช อ. 23 ต.ค. 61

ปดภาคการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2561 ส. 27 ต.ค. 61 อา. 4 พ.ย. 61

งานพระราชทานปรญิญาบัตร (รอประกาศจากมหาวทิยาลัย)

พ. 15 ส.ค. 61 ส. 15 ก.ย. 61

นักศกึษา รหัส 57-61 พบอาจารยที่ปรกึษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2561 พ. 10 ต.ค. 61 อา. 21 ต.ค. 61

จ. 22 ต.ค. 61 พ. 14 พ.ย. 61

จ. 22 ต.ค. 61 พ. 31 ต.ค. 61

นักศกึษา รหัส 57-58... และนักศกึษาคางชัน้ จ. 22 ต.ค. 61 อ. 23 ต.ค. 61

นักศกึษา รหัส 59...  และนักศกึษาคางชัน้ พ. 24 ต.ค. 61 พฤ. 25 ต.ค. 61

นักศกึษา รหัส 60... และนักศกึษาคางชัน้  ศ. 26 ต.ค. 61 ส. 27 ต.ค. 61

นักศกึษา รหัส 61... และนักศกึษาคางชัน้  อา. 28 ต.ค. 61 จ. 29 ต.ค. 61

นักศกึษาทุกชัน้ป  และนักศกึษาคางชัน้ ที่ยังไมไดลงทะเบยีน อ. 30 ต.ค. 61 พ. 31 ต.ค. 61

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 2/2561 จ. 22 ต.ค. 61 พ. 14 พ.ย. 61

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบรายวชิาลงทะเบยีน ภาคการศกึษาที่ 2/2561 จ. 22 ต.ค. 61 อา. 18 พ.ย. 61

เพิ่ม-ถอนรายวชิาเรียน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคการศกึษา 2/2561 จ. 5 พ.ย. 61 พ. 14 พ.ย. 61

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ย่ืนชําระเงนิ ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด จ. 19 พ.ย. 61 พฤ. 29 พ.ย. 61

ภาคการศกึษาที่ 2/2561 (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

พฤศจกิายน

นักศกึษาภาคปกต ิ  เขาเรยีน จ. 5 พ.ย. 61

ยื่นคํารองขอเทยีบโอน-ยกเวนรายวชิา  ครัง้ที่ 2/2561 จ. 5 พ.ย. 61 อ. 4 ธ.ค. 61

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาที่ 1/2561 ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล พ. 7 พ.ย. 61

นักศกึษาภาคพเิศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย)  เขาเรียน ศ. 9 พ.ย. 61

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 10 พ.ย. 61

ยกเลิกรายวชิา  ภาคการศกึษาที่ 2/2561 พฤ. 15 พ.ย. 61 พฤ. 14 ก.พ. 62

ธันวาคม

อ. 4 ธ.ค. 61

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒ ิ(รอประกาศจากมหาวทิยาลัย)

พ. 5 ธ.ค. 61

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จ. 10 ธ.ค. 61

ย่ืนคํารองและลงทะเบยีนเรยีนเกนิหรอืเรยีนรวม ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศกึษาที่ 2/2561

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2561

ขอเปดรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 2/2561  ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบยีนและประมวลผล

สัปดาหจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 2/2561 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกตแิละภาคพเิศษ

ภาคการศกึษาที่ 2/2561

วันสุดทายของการสงผลการเรยีน แก "I"  ภาคการศกึษาที่ 1/2561

หยุดวันคลายวันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร                     

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร



หนา   4

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

พ. 19 ธ.ค. 61

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคการศกึษาที่  1/2561 พ. 19 ธ.ค. 61

หยุดวันสิ้นป จ. 31 ธ.ค. 61

มกราคม

หยุดวันข้ึนปใหม อ. 1 ม.ค. 62

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่  2/2561 พฤ. 3 ม.ค. 62 ศ. 11 ม.ค. 62

กุมภาพันธ

นักศกึษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ตภาคการศกึษาที่ 2/2561 จ. 18 ก.พ. 62 ศ. 22 มี.ค. 62

หยุดวันมาฆบูชา อ. 19 ก.พ. 62

มนีาคม

ปดภาคการศกึษาที่ 2/2561 พ. 13 ม.ีค. 62 อา. 17 ม.ีค. 62

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคการศกึษาที่ 2/2561 อา. 3 ม.ีค. 62

อา. 3 ม.ีค. 62

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาที่   2/2561 จ. 4 ม.ีค. 62 อ. 12 ม.ีค. 62

พฤ. 10 ม.ค. 62 ส. 9 ก.พ. 62

นักศกึษา รหัส 57-61 พบอาจารยที่ปรกึษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2561 จ. 25 ก.พ. 62 อา. 3 มี.ค. 62

สัปดาหจองรายวชิา ภาคฤดูรอน/2561 ทางอินเทอรเน็ต ภาคพเิศษ จ. 4 ม.ีค. 62 จ. 11 ม.ีค. 62

นักศกึษา ภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทุกช้ันป  ลงทะเบยีนภาคฤดูรอน/2561 จ. 4 มี.ค. 62 จ. 11 มี.ค. 62

จ. 4 มี.ค. 62 ส. 23 มี.ค. 62

อาจารยที่ปรกึษาใหความเห็นชอบ รายวชิาลงทะเบียน ภาคฤดูรอน/2561 จ. 4 มี.ค. 62 อ. 26 มี.ค. 62

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2561 จ. 4 มี.ค. 62 จ. 11 มี.ค. 62

เพิ่ม-ถอน  รายวชิาเรยีน ทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2561 จ. 18 มี.ค. 62 อา. 24 มี.ค. 62

ชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2561  ณ ธนาคารที่มหาวทิยาลัยกําหนด พ. 27 ม.ีค. 62 อา. 31 ม.ีค. 62

ทุกสาขา (พมิพใบแจงชําระเงนิ)

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาที่ไมชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2561

นักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2561 กรอกขอมูลทาง

อินเทอรเน็ต และสงเอกสาร (คํารองขอสําเร็จการศกึษา) ที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล

 (เปนหมูเรียน)  (รอประกาศจากมหาวทิยาลัย)

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่  1/2561

กําหนดการลงทะเบยีนและชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2561

ขอเปดรายวชิา ภาคฤดูรอน/2561 ทางอนิเทอรเน็ต สํานักทะเบียนและประมวลผล

ยื่นคํารองและลงทะเบยีนเรียนเกนิหรอืเรียนรวมทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2561



หนา   5

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

นักศกึษาภาคปกต ิ เขาเรยีน จ. 18 ม.ีค. 62

นักศกึษาภาคพเิศษ (ศุกร-เสาร-อาทติย) เขาเรียน ศ. 22 ม.ีค. 62

คณะสงผลการเรยีนภาคการศกึษาที่  2/2561 ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล ศ. 22 ม.ีค. 62

นักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) เขาเรียน ส. 23 ม.ีค. 62

อา. 24 ม.ีค. 62

ยกเลิกรายวชิา ภาคฤดูรอน/2561 จ. 25 มี.ค. 62 อ. 21 พ.ค. 62

เมษายน

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒ ิ(รอประกาศจากมหาวทิยาลัย)

หยุดวันจักรี ส. 6 เม.ย. 62

หยุดชดเชยวันจักรี จ. 8 เม.ย. 62

ศ. 12 เม.ย. 62

หยุดเทศกาลสงกรานต (วันครอบครัว) ส. 13 เม.ย. 62 อ. 16 เม.ย. 62

พ. 17 เม.ย. 62

สอบกลางภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2561 อ. 23 เม.ย. 62 อา. 28 เม.ย. 62

พฤษภาคม

พ. 1 พ.ค. 62

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศกึษาที่  2/2561 พ. 1 พ.ค. 62

ส. 4 พ.ค. 62 อา. 5 พ.ค. 62

จ. 6 พ.ค. 62

พฤ. 9 พ.ค. 62

ส. 18 พ.ค. 62

จ. 20 พ.ค. 62

อ. 21 พ.ค. 62 อา. 16 มิ.ย. 62

มถิุนายน

จ. 3 มิ.ย. 62

วันสุดทายของการเรยีนการสอน  ภาคฤดูรอน/2561 จ. 3 มิ.ย. 62

สอบปลายภาคการศกึษา  ภาคฤดูรอน/2561 อ. 4 ม.ิย. 62 อา. 9 ม.ิย. 62

ปดภาคการศกึษา ภาคฤดูรอน/2561 จ. 10 ม.ิย. 62 อา. 16 ม.ิย. 62

ภาคฤดูรอน/2561

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคการศกึษาที่  2/2561

มหาวทิยาลัยประกาศพนสภาพนักศกึษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา ภาคฤดูรอน/2561

นักศกึษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอนิเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2561

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "IP" ของภาคการศกึษาที่ 2/2561

งดการจัดการเรยีนการสอนในวันเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

งดการจัดการเรยีนการสอน เนื่องในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

คณะรัฐมนตรมีมีตกิําหนดวันหยุดราชการเปนกรณพีเิศษ เนื่องในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  

คณะรัฐมนตรมีมีตกิาํหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพเิศษ ชวงเทศกาลสงกรานต 

หยุดวันพชืมงคล 

หยุดวันวสิาขบูชา

หยุดชดเชยวันวสิาขบูชา



หนา   6

กําหนดการ เริ่มตน สิ้นสุด

คณะสงผลการเรยีน ภาคฤดูรอน/2561  ถงึสํานักทะเบยีนและประมวลผล พ. 19 มิ.ย. 62

กรกฎาคม

หยุดวันอาสาฬหบูชา อ. 16 ก.ค. 62

หยุดวันเขาพรรษา พ. 17 ก.ค. 62

พฤ. 18 ก.ค. 62

หยุดวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร อา. 28 ก.ค. 62

หยุดชดเชยวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร จ. 29 ก.ค. 62

สงผลการเรยีนแก  "M"  (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูรอน/2561 พ. 31 ก.ค. 62

หมายเหตุ  ปฏทินิวชิาการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงมหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบเปนครัง้ ๆ ไป .

                                          ประกาศ  ณ   วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.   2561

ภาคการศกึษาที่ 1/2562

วันสุดทายของการสงผลการเรยีนแก  "I" ของภาคฤดูรอน/2561

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

  รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม


