หน้า 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2560
เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7
และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
วิชาการทั้งปวง และเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบตั ริ าชการในด้านวิชาการให้ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดปฏิทนิ วิชาการ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่จัดการ
ศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ไว้ดงั นี้
กาหนดการ

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

มีนาคม
กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่สานักทะเบียนและประมวลผล

ศ. 17 มี.ค. 60

นักศึกษา รหัส 56-59 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จ. 8 พ.ค. 60

พ. 19 เม.ย. 60
ศ. 12 พ.ค. 60

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

จ. 15 พ.ค. 60

จ. 22 พ.ค. 60

นักศึกษา รหัส 56-57... ก่อนปี 56... และนักศึกษาค้างชัน้

จ. 15 พ.ค. 60

อ. 16 พ.ค. 60

นักศึกษา รหัส 58... และนักศึกษาค้างชัน้

พ. 17 พ.ค. 60

พฤ. 18 พ.ค. 60

นักศึกษา รหัส 59.. และนักศึกษาค้างชัน้

ศ. 19 พ.ค. 60

ส. 20 พ.ค. 60

นักศึกษาทุกชัน้ ปี และนักศึกษาค้างชัน้ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ยื่นคาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อา. 21 พ.ค. 60
จ. 15 พ.ค. 60

จ. 22 พ.ค. 60
อา. 2 ก.ค. 60

จัดส่งรายชือ่ อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อา. 21 พ.ค. 60

พฤ. 15 มิ.ย. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อ. 23 พ.ค. 60

ส. 27 พ.ค. 60

เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จ. 19 มิ.ย. 60

อา. 2 ก.ค. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชา เพิ่ม-ถอน ช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จ. 19 มิ.ย. 60

อ. 4 ก.ค. 60

พฤ. 6 ก.ค. 60

พ. 12 ก.ค. 60

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย
กาหนดทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)

หน้า 2
กาหนดการ

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

พฤษภาคม
หยุดวันฉัตรมงคล
หยุดวันวิสาขบูชา
หยุดวันพืชมงคล

ศ. 5 พ.ค. 60
พ. 10 พ.ค. 60
ศ. 12 พ.ค. 60

คณะส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

จ. 22 พ.ค. 60

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
มิถุนายน
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ. 19 มิ.ย. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ. 23 มิ.ย. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส. 24 มิ.ย. 60

ยืน่ คาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครัง้ ที่ 1/2560

จ. 19 มิ.ย. 60

ยื่นคาร้องขอเลือ่ นสอบปลายภาคการศึกษา 2/2559 ต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

พ. 19 ก.ค. 60
อา. 25 มิ.ย. 60

กรกฎาคม
ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ

อ.

3 ก.ค. 60
มิ.ย.

60

หยุดวันอาสาฬหบูชา

พฤ. 28 ก.ย. 60
มิ.ย.

60

ส. 8 ก.ค. 60

หยุดวันเข้าพรรษา

อา. 9 ก.ค. 60

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

จ. 10 ก.ค. 60

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2559

อ. 11 ก.ค. 60
อ. 18 ก.ค. 60

สิงหาคม
ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2559
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

พฤ. 3 ส.ค. 60
จ. 15 ส.ค. 60

พ. 23 ส.ค. 60

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส. 12 ส.ค. 60

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จ. 14 ส.ค. 60

กันยายน
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อา. 24 ก.ย. 60

วันสุดท้าย ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จ. 6 พ.ย. 60
พฤ. 28 ก.ย. 60

ตุลาคม
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2559

พ. 11 ต.ค. 60

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

พ. 11 ต.ค. 60

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
คณะส่งผลการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รหัส 56... (ชัน้ ปีที่ 5) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

พฤ. 12 ต.ค. 60

ศ. 20 ต.ค. 60
พฤ. 12 ต.ค. 60

หน้า 3
กาหนดการ

เริม่ ต้น

วันเปิดภาคเรียนและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สิ้นสุด
อ. 17 ต.ค. 60

รหัส 56... (ชัน้ ปีที่ 5) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จ. 23 ต.ค. 60

หยุดวันปิยมหาราช

อา. 29 ต.ค. 60
จ. 23 ต.ค. 60

งานพระราชทานปริญญาบัตร

ต.ค. 60

กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่สานักทะเบียนและประมวลผล

จ. 31 ก.ค. 60

ศ. 29 ส.ค. 60

พฤ. 21 ก.ย. 60

พ. 27 ก.ย. 60

ยืน่ คาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ส. 30 ก.ย. 60

อา. 12 พ.ย. 60

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

ส. 30 ก.ย. 60

จ. 9 ต.ค. 60

นักศึกษา รหัส 56-57... ก่อนปี 56... และนักศึกษาค้างชัน้

ส. 30 ก.ย. 60

อา. 1 ต.ค. 60

นักศึกษา รหัส 58... และนักศึกษาค้างชัน้

จ. 2 ต.ค. 60

อ. 3 ต.ค. 60

นักศึกษา รหัส 59... และนักศึกษาค้างชัน้

พ. 4 ต.ค. 60

พฤ. 5 ต.ค. 60

นักศึกษา รหัส 60... และนักศึกษาค้างชัน้

ศ. 6 ต.ค. 60
อา. 8 ต.ค. 60

ส. 7 ต.ค. 60
จ. 9 ต.ค. 60

อา. 8 ต.ค. 60

พฤ. 26 ต.ค. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

อ. 10 ต.ค. 60

ส. 14 ต.ค. 60

เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษา 2/2560

จ. 30 ต.ค. 60

อา. 12 พ.ย. 60

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชา เพิ่ม-ถอน ช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

จ. 30 ต.ค. 60

อ. 14 พ.ย. 60

พฤ. 16 พ.ย. 60

พ. 22 พ.ย. 60

นักศึกษา รหัส 56-60 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาทุกชัน้ ปี และนักศึกษาค้างชัน้ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
จัดส่งรายชือ่ อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ยืน่ ชาระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ. 30 ต.ค. 60

ยื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 2/2560

จ. 30 ต.ค. 60

คณะส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

อ. 28 พ.ย. 60
จ. 30 ต.ค. 60

พฤศจิกายน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 56... (ชัน้ ปีที่ 5) กรอกข้อมูลในระบบขอสาเร็จ
การศึกษาและส่งเอกสาร (คาร้องขอสาเร็จการศึกษา) พร้อมรูปถ่ายที่สานักทะเบียนและ
ประมวลผล (เป็นหมูเ่ รียน)

พ. 1 พ.ย. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ. 3 พ.ย. 60

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส. 4 พ.ย. 60
อา. 5 พ.ย. 60

ยื่นคาร้องขอเลือ่ นสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ
ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ศ. 15 ธ.ค. 60

จ. 13 พ.ย. 60

พ. 7 ก.พ. 61

หน้า 4
กาหนดการ

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อ. 28 พ.ย. 60

ธันวาคม
อ. 5 ธ.ค. 60

หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

อา. 10 ธ.ค. 60

หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

จ. 11 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ. 13 ธ.ค. 60

ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

พ. 13 ธ.ค. 60

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560
หยุดวันสิ้นปี
มกราคม

จ. 18 ธ.ค. 60

อ. 26 ธ.ค. 60
อา. 31 ธ.ค. 60

หยุดวันขึน้ ปีใหม่

จ. 1 ม.ค. 61

หยุดชดเชยวันสิ้นปี

อ. 2 ม.ค. 61
มี.ค. 61

นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบขอสาเร็จการศึกษาและส่งเอกสาร (คาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา) พร้อมรูปถ่ายที่สานักทะเบียนและประมวลผล (เป็นหมูเ่ รียน)

ม.ค.

61

ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อา. 14 ม.ค. 61

กุมภาพันธ์
ก.พ. 61

คณะส่งผลการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 56
(ชัน้ ปีที่ 5) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ. 7 ก.พ. 61

จ. 19 มี.ค. 61

วันสุดท้าย ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ. 7 ก.พ. 61

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

อา. 18 ก.พ. 61

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 1/2560

อา. 18 ก.พ. 61

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ. 21 ก.พ. 61

พฤ. 1 มี.ค. 61

กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560
พฤ. 4 ม.ค. 61

อา. 4 ก.พ. 61

นักศึกษา รหัส 56-60 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

จ. 29 ม.ค. 61

ศ. 2 ก.พ. 61

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคพิเศษ

จ. 5 ก.พ. 61

พ. 14 ก.พ. 61

นักศึกษา รหัส 56-57... ก่อนปี 56... และนักศึกษาค้างชัน้

จ. 5 ก.พ. 61

อ. 6 ก.พ. 61

นักศึกษา รหัส 58... และนักศึกษาค้างชัน้

พ. 7 ก.พ. 61

พฤ. 8 ก.พ. 61

นักศึกษา รหัส 59... และนักศึกษาค้างชัน้

ศ. 9 ก.พ. 61

ส. 10 ก.พ. 61

อา. 11 ก.พ. 61
อ. 13 ก.พ. 61
จ. 5 ก.พ. 61

จ. 12 ก.พ. 61
พ. 14 ก.พ. 61
อา. 11 มี.ค. 61

ขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560 ที่สานักทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษา รหัส 60... และนักศึกษาค้างชัน้
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชัน้ ปี ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2560
ยื่นคาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูรอ้ น/2560

หน้า 5
กาหนดการ

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ภาคฤดูร้อน/2560

อ. 13 ก.พ. 61

ส. 17 ก.พ. 61

จัดส่งรายชือ่ อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2560

อ. 13 ก.พ. 61

ศ. 16 ก.พ. 61

เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2560

จ. 5 มี.ค. 61

อา. 11 มี.ค. 61

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชา เพิ่ม-ถอน ช่วงที่ 2 ภาคฤดูร้อน/2560

จ. 5 มี.ค. 61

อ. 13 มี.ค. 61

พฤ. 15 มี.ค. 61

พ. 21 มี.ค. 61

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
มีนาคม
หยุดวันมาฆบูชา

พฤ. 1 มี.ค. 61

ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

ศ. 2 มี.ค. 61

อา. 4 มี.ค. 61

หยุดวันพืชมงคล (รอประกาศวันหยุด)
ภาคฤดูร้อน/2560
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ. 5 มี.ค. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ. 9 มี.ค. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส. 10 มี.ค. 61

ยื่นคาร้องขอเลือ่ นสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 ต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

อา. 11 มี.ค. 61

คณะส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

อา. 11 มี.ค. 61

ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

จ. 12 มี.ค. 61

อ. 1 พ.ค. 61

เมษายน
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 56 (ชัน้ ปีที่ 5)
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2560

เม.ย.

61

จ. 2 เม.ย. 61

อ. 3 เม.ย. 61

หยุดวันจักรี
หยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันครอบครัว)

ศ. 6 เม.ย. 61
ศ. 13 เม.ย. 61

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560

อ. 17 เม.ย. 61
พ. 18 เม.ย. 61

ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน /2560

อา. 8 เม.ย. 61

พฤ. 19 เม.ย. 61
อ. 24 เม.ย. 61

วันสุดท้าย ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

พฤ. 31 พ.ค. 61
อ. 1 พ.ค. 61

พฤษภาคม
หยุดวันวิสาขบูชา
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ

พ. 29 พ.ค. 61
มิ.ย.

61

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2560

จ. 7 พ.ค. 61

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน/2560

จ. 7 พ.ค. 61

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560

อ. 8 พ.ค. 61

จ. 14 พ.ค. 61

หน้า 6
กาหนดการ
ปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

อ. 15 พ.ค. 61

พฤ. 17 พ.ค 61

คณะส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2560 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

พฤ. 24 พ.ค. 61

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
มิถุนายน
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ. 18 มิ.ย. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ. 22 มิ.ย. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส. 23 มิ.ย. 61

ยื่นคาร้องขอเลือ่ นสอบปลายภาคการศึกษา 1/2561 ต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

อา. 24 มิ.ย. 61

กรกฎาคม
หยุดวันอาสาฬหบูชา

ศ. 27 ก.ค. 61

หยุดวันเข้าพรรษา

ส. 28 ก.ค. 61

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

จ. 30 ก.ค. 61

สิงหาคม
ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูร้อน/2560

พ. 1 ส.ค. 61

หมายเหตุ ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลีย่ นแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นครัง้ ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

.

