หน้า 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการ และการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
วิชาการทั้งปวง และเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการในด้านวิชาการให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกาหนดปฏิทินวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเว้น
หลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2561 ไว้ดังนี้
กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

เมษายน
กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทางอินเทอร์เน็ต สานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

18 เม.ย. 61

อา. 20 พ.ค. 61

นักศึกษา รหัส 57-60 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

จ.

4 มิ.ย. 61

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

จ.

11 มิ.ย. 61

พ. 20 มิ.ย. 61

นักศึกษา รหัส 57-58... และนักศึกษาค้างชั้น

จ.

11 มิ.ย. 61

อ.

12 มิ.ย. 61

นักศึกษา รหัส 59... และนักศึกษาค้างชั้น

พ.

13 มิ.ย. 61

พฤ.

14 มิ.ย. 61

นักศึกษา รหัส 60.. และนักศึกษาค้างชั้น

ศ.

15 มิ.ย. 61

ส.

16 มิ.ย. 61

นักศึกษา รหัส 61.. และนักศึกษาค้างชั้น

อา.

17 มิ.ย. 61

จ.

18 มิ.ย. 61

นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาค้างชั้น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ยื่นคาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561

อ.

19 มิ.ย. 61

จ.

11 มิ.ย. 61

พ.
พ.

20 มิ.ย. 61
4 ก.ค. 61

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

จ.

11 มิ.ย. 61

อา.

8 ก.ค. 61

จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561

จ.

11 มิ.ย. 61

พฤ.

21 มิ.ย. 61

เพิม่ -ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561

จ.

25 มิ.ย. 61

พ.

4 ก.ค. 61

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย

จ.

9 ก.ค. 61

อา.

10 มิ.ย. 61

พฤ. 19 ก.ค. 61

กาหนดทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
พฤษภาคม
หยุดวันพืชมงคล
หยุดวันวิสาขบูชา

จ. 14 พ.ค. 61
อ. 29 พ.ค. 61

หน้า 2
กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
มิถุนายน
นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ.

25 มิ.ย. 61

ยื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2561

จ.

25 มิ.ย. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ.

29 มิ.ย. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส.

30 มิ.ย. 61

จ.

9 ก.ค. 61

พ.

25 ก.ค. 61

พฤ.

27 ก.ย. 61

อ.

24 ก.ค. 61

กรกฎาคม
ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ของ ภาคฤดูร้อน/2560
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
หยุดวันอาสาฬหบูชา

ศ. 27 ก.ค. 61

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
หยุดวันเข้าพรรษา

ส. 28 ก.ค. 61

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จ. 30 ก.ค. 61

สิงหาคม
ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูร้อน/2560

พ.

หยุดวันแม่แห่งชาติ

อา. 12 ส.ค. 61

หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

8 ส.ค. 61

จ. 13 ส.ค. 61
จ.

20 ส.ค. 61

พ.

3 ต.ค. 61

อ. 28 ส.ค. 61

กันยายน
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561

พ.

7 พ.ย. 61

ตุลาคม
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส. 13 ต.ค. 61

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคฤดูร้อน/2560

จ. 15 ต.ค. 61
อ.

16 ต.ค. 61

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

อ.

16 ต.ค. 61

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

พ.

17 ต.ค. 61

หยุดวันปิยมหาราช
ปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานพระราชทานปริญญาบัตร (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)

ศ. 26 ต.ค. 61
อ. 23 ต.ค. 61

ส.

27 ต.ค. 61

อา.

4 พ.ย. 61

หน้า 3
กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทางอินเทอร์เน็ต สานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

15 ส.ค. 61

ส.

15 ก.ย. 61

นักศึกษา รหัส 57-61 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พ.

10 ต.ค. 61

อา.

21 ต.ค. 61

ยื่นคาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

22 ต.ค. 61

พ. 14 พ.ย. 61

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

จ.

22 ต.ค. 61

พ. 31 ต.ค. 61

นักศึกษา รหัส 57-58... และนักศึกษาค้างชั้น

จ.

22 ต.ค. 61

อ. 23 ต.ค. 61

นักศึกษา รหัส 59... และนักศึกษาค้างชั้น

พ.

24 ต.ค. 61

พฤ. 25 ต.ค. 61

นักศึกษา รหัส 60... และนักศึกษาค้างชั้น

ศ.

26 ต.ค. 61

ส.

นักศึกษา รหัส 61... และนักศึกษาค้างชั้น

อา.

28 ต.ค. 61

นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาค้างชั้น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

อ.

30 ต.ค. 61

จ. 29 ต.ค. 61
พ. 31 ต.ค. 61

จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

22 ต.ค. 61

พ.

14 พ.ย. 61

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

22 ต.ค. 61

อา.

18 พ.ย. 61

เพิม่ -ถอนรายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษา 2/2561

จ.

5 พ.ย. 61

พ.

14 พ.ย. 61

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นชาระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด

จ.

19 พ.ย. 61

นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ.

5 พ.ย. 61

ยื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 2/2561

จ.

5 พ.ย. 61

27 ต.ค. 61

พฤ. 29 พ.ย. 61

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
อ.

4 ธ.ค. 61

พ.

7 พ.ย. 61

พฤ.

14 ก.พ. 62

อ.

4 ธ.ค. 61

หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พ.

5 ธ.ค. 61

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

จ.

10 ธ.ค. 61

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พ.

19 ธ.ค. 61

ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

พ.

19 ธ.ค. 61

หยุดวันสิ้นปี

จ.

31 ธ.ค. 61

คณะส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ.

9 พ.ย. 61

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส.

10 พ.ย. 61

พฤ.

15 พ.ย. 61

ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ธันวาคม
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2561
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)

หน้า 4
กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

มกราคม
หยุดวันขึ้นปีใหม่
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

อ.

1 ม.ค. 62

พฤ.

3 ม.ค. 62

ศ.

11 ม.ค. 62

จ.

18 ก.พ. 62

ศ.

22 มี.ค. 62

นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กรอกข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และส่งเอกสาร (คาร้องขอสาเร็จการศึกษา) ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
(เป็นหมู่เรียน) (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
กุมภาพันธ์
นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตภาคการศึกษาที่ 2/2561
หยุดวันมาฆบูชา

อ. 19 ก.พ. 62

มีนาคม
ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

พ.

13 มี.ค. 62

อา. 17 มี.ค. 62

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

อา.

3 มี.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 1/2561

อา.

3 มี.ค. 62

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

4 มี.ค. 62

อ. 12 มี.ค. 62

กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561
พฤ.

10 ม.ค. 62

ส.

9 ก.พ. 62

นักศึกษา รหัส 57-61 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

25 ก.พ. 62

อา.

3 มี.ค. 62

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคพิเศษ
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561
ยื่นคาร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2561

จ.
จ.
จ.

4 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62

จ. 11 มี.ค. 62
จ. 11 มี.ค. 62
ส. 23 มี.ค. 62

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2561

จ.

4 มี.ค. 62

อ. 26 มี.ค. 62

จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2561

จ.

4 มี.ค. 62

จ.

11 มี.ค. 62

เพิม่ -ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2561

จ.

18 มี.ค. 62

อา.

24 มี.ค. 62

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด

พ.

27 มี.ค. 62

อา. 31 มี.ค. 62

นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ.

18 มี.ค. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ.

22 มี.ค. 62

ขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561 ทางอินเทอร์เน็ต สานักทะเบียนและประมวลผล

ทุกสาขา (พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน)
ภาคฤดูร้อน/2561

คณะส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

ศ. 22 มี.ค. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส.

23 มี.ค. 62

ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561

จ.

25 มี.ค. 62

เมษายน
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)

ส.

4 พ.ค. 62

หน้า 5
กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

หยุดวันจักรี

ส.

6 เม.ย. 62

หยุดชดเชยวันจักรี

จ.

7 เม.ย. 62

หยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันครอบครัว)

ส. 13 เม.ย. 62

อ. 16 เม.ย. 62

สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

พ. 17 เม.ย. 62

จ. 22 เม.ย. 62

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2561

อ.

9 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

พ.

1 พ.ค. 62

ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พ.

1 พ.ค. 62

อ.

4 มิ.ย. 62

นักศึกษาดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2561

อ.

7 พ.ค. 62

พฤษภาคม
หยุดวันพืชมงคล (รอประกาศวันหยุด)
หยุดวันวิสาขบูชา
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2561

ส. 18 พ.ค. 62
อา.

19 พ.ค. 62

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน/2561

อา.

19 พ.ค. 62

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

จ. 20 พ.ค. 62

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

อ.

21 พ.ค. 62

อา. 26 พ.ค. 62

ปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 (วันเปิดภาคการศึกษารอประกาศจากมหาวิทยาลัย)

จ.

27 พ.ค. 62

มิ.ย. 62

มิถุนายน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
คณะส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2561 ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล

อ.

นักศึกษาภาคปกติ เข้าเรียน

จ.

17 มิ.ย. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ศ.

21 มิ.ย. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เข้าเรียน

ส.

22 มิ.ย. 62

4 มิ.ย. 62

กรกฎาคม
หยุดวันอาสาฬหบูชา

อ. 16 ก.ค. 62

หยุดวันเข้าพรรษา

พ. 17 ก.ค. 62

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อา. 28 ก.ค. 62

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จ. 29 ก.ค. 62
พฤ. 18 ก.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ของภาคฤดูร้อน/2561
ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูร้อน/2561

พ.

หมายเหตุ ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

31 ก.ค. 62
.

