หนา 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2562
เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ และการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุผลตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร
วิชาการทั้งปวง และเพื่อใหผูบริหารและหนวยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการในดานวิชาการใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจงึ กําหนดปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเวน
หลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2562 ไวดังนี้
กําหนดการ

เริ่มตน

สิ้นสุด

เมษายน
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
หยุดวันจักรี

ส.

6 เม.ย. 62

หยุดชดเชยวันจักรี

จ.

8 เม.ย. 62

คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ชวงเทศกาลสงกรานต

ศ. 12 เม.ย. 62

หยุดเทศกาลสงกรานต (วันครอบครัว)
วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2561

ส. 13 เม.ย. 62

สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2561

อ. 23 เม.ย. 62

อ. 16 เม.ย. 62
พ. 17 เม.ย. 62
อา. 28 เม.ย. 62

กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ทางอินเทอรเน็ต สํานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

1 พ.ค. 62

นักศึกษา รหัส 57-61 พบอาจารยที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

จ.

10 มิ.ย. 62

อา.

สัปดาหจองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

จ.

10 มิ.ย. 62

อา. 23 มิ.ย. 62

นักศึกษา รหัส 57-58... และนักศึกษาคางชั้น

จ.

10 มิ.ย. 62

อ.

11 มิ.ย. 62

นักศึกษา รหัส 59... และนักศึกษาคางชั้น

พ.

12 มิ.ย. 62

พฤ.

13 มิ.ย. 62

นักศึกษา รหัส 60.. และนักศึกษาคางชั้น

ศ.

14 มิ.ย. 62

ส.

15 มิ.ย. 62

นักศึกษา รหัส 61.. และนักศึกษาคางชั้น

อา.

16 มิ.ย. 62

จ.

17 มิ.ย. 62

อ.
ศ.

18 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62

จ.

10 มิ.ย. 62

พ.
อา.
อา.

19 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62
7 ก.ค. 62

นักศึกษาทุกชั้นป และนักศึกษาคางชั้น ที่ยงั ไมไดลงทะเบียน
นักศึกษา รหัส 62... และนักศึกษาคางชั้น
ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวมทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ศ. 24 พ.ค. 62
16 มิ.ย. 62

กําหนดการ

หนา 2

เริ่มตน

สิ้นสุด

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

จ.

10 มิ.ย. 62

อ.

9 ก.ค. 62

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2562

จ.

10 มิ.ย. 62

พฤ.

20 มิ.ย. 62

เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2562

จ.

24 มิ.ย. 62

อา.

7 ก.ค. 62

พฤ.

11 ก.ค. 62

อ. 23 ก.ค. 62

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกสาขา (พิมพใบแจงชําระเงิน)
พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2561

ส.

4 พ.ค. 62

สงผลการเรียนแก "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พ.

1 พ.ค. 62

หยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

จ.

3 พ.ค. 62

อา.

5 พ.ค. 62

จ.

6 พ.ค. 62

พฤ.

9 พ.ค. 62

งดการจัดการเรียนการสอน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส.

4 พ.ค. 62

คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หยุดวันพืชมงคล
หยุดวันวิสาขบูชา

ส. 18 พ.ค. 62

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

จ. 20 พ.ค. 62

นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2561

อ.

21 พ.ค. 62

อา.

16 มิ.ย. 62

มิถุนายน
วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2561

จ.

3 มิ.ย. 62

วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน/2561

จ.

3 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2561

อ.

4 มิ.ย. 62

อา.

ปดภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2561

จ.

10 มิ.ย. 62

อา. 23 มิ.ย. 62

คณะสงผลการเรียน ภาคฤดูรอน/2561 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

19 มิ.ย. 62

พ.

24 ก.ค. 62

ศ.

27 ก.ย. 62

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน

จ.

24 มิ.ย. 62

ยื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวิชา ครั้งที่ 1/2562

จ.

24 มิ.ย. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ศ.

28 มิ.ย. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ส.

29 มิ.ย. 62

จ.

8 ก.ค. 62

กรกฎาคม
ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
หยุดวันอาสาฬหบูชา

อ. 16 ก.ค. 62

หยุดวันเขาพรรษา

พ. 17 ก.ค. 62

วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ของ ภาคฤดูรอน/2561

อ. 23 ก.ค. 62

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อา. 28 ก.ค. 62
จ. 29 ก.ค. 62

กําหนดการ

เริ่มตน

หนา 3

สิ้นสุด

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
สงผลการเรียนแก "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูรอน/2561

พ.

7 ส.ค. 62

สิงหาคม
หยุดวันแมแหงชาติ

จ. 12 ส.ค. 62

สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

จ.

19 ส.ค. 62

พ.

2 ต.ค. 62

อ. 27 ส.ค. 62

ตุลาคม
ศ.

1 พ.ย. 62

วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "IP" ของภาคฤดูรอน/2561

อ.

15 ต.ค. 62

วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

อ.

15 ต.ค. 62

นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

พ.

16 ต.ค. 62

หยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศ. 25 ต.ค. 62
อา. 13 ต.ค. 62

หยุดชดเชยวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จ. 14 ต.ค. 62

หยุดวันปยมหาราช

พ. 23 ต.ค. 62

ปดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ส.

26 ต.ค. 62

อา.

3 พ.ย. 62

อา.

29 ก.ย. 62

งานพระราชทานปริญญาบัตร (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทางอินเทอรเน็ต สํานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

4 ก.ย. 62

นักศึกษา รหัส 58-62 พบอาจารยที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ.

22 ต.ค. 62

อ. 29 ต.ค. 62

ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ.

22 ต.ค. 62

อา. 17 พ.ย. 62

สัปดาหจองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทางอินเทอรเน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

อ.

22 ต.ค. 62

พฤ. 31 ต.ค. 62

อ.

22 ต.ค. 62

พ. 23 ต.ค. 62

นักศึกษา รหัส 60... และนักศึกษาคางชั้น

พฤ.

24 ต.ค. 62

ศ. 25 ต.ค. 62

นักศึกษา รหัส 61... และนักศึกษาคางชั้น

ส.

26 ต.ค. 62

อา.

นักศึกษา รหัส 62... และนักศึกษาคางชั้น

จ.

28 ต.ค. 62

นักศึกษาทุกชั้นป และนักศึกษาคางชั้น ที่ยงั ไมไดลงทะเบียน

พ.

30 ต.ค. 62

อ. 29 ต.ค. 62
พฤ. 31 ต.ค. 62

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ.

22 ต.ค. 62

พฤ.

31 ต.ค. 62

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบรายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ.

22 ต.ค. 62

อ.

19 พ.ย. 62

เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ทางอินเทอรเน็ต ภาคการศึกษา 2/2562

จ.

4 พ.ย. 62

อา.

17 พ.ย. 62

พฤ.

21 พ.ย. 62

อ.

3 ธ.ค. 62

นักศึกษา รหัส 58-59... และนักศึกษาคางชั้น

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ยื่นชําระเงิน ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (พิมพใบแจงชําระเงิน)

27 ต.ค. 62

กําหนดการ

หนา 4

เริ่มตน

สิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
พฤศจิกายน
นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน

จ.

4 พ.ย. 62

ยื่นคํารองขอเทียบโอน-ยกเวนรายวิชา ครั้งที่ 2/2562

จ.

4 พ.ย. 62

อ.

3 ธ.ค. 62

จ.

4 พ.ย. 62

ส.

8 ก.พ. 63

อ.

3 ธ.ค. 62

พฤ.

5 ธ.ค. 62

อ.

10 ธ.ค. 62

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

พ.

18 ธ.ค. 62

สงผลการเรียนแก "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2562

พ.

18 ธ.ค. 62

หยุดวันสิ้นป

อ.

31 ธ.ค. 62

พ.

1 ม.ค. 63

คณะสงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ศ.

8 พ.ย. 62

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ส.

9 พ.ย. 62

ยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

จ.

18 พ.ย. 62

ธันวาคม
วันสุดทายของการสงผลการเรียน แก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562
หยุดวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)

มกราคม
หยุดวันขึ้นปใหม
สอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

จ.

6 ม.ค. 63

อ. 14 ม.ค. 63

พฤ.

13 ก.พ. 63

พฤ.

12 มี.ค. 63

ก.พ.

ก.พ. 63

นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กรอกขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต และสงเอกสาร (คํารองขอสําเร็จการศึกษา) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
(เปนหมูเรียน) (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
กุมภาพันธ
นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ตภาคการศึกษาที่ 2/2562
หยุดวันมาฆบูชา (รอประกาศวันหยุด)
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

จ. 10 ก.พ. 63

วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ. 25 ก.พ. 63

วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "IP" ของภาคการศึกษาที่ 1/2562

อ. 25 ก.พ. 63

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

พ.

26 ก.พ. 63

ปดภาคการศึกษาที่ 2/2562

ศ.

6 มี.ค. 63

พฤ.

5 มี.ค. 63

อา. 15 มี.ค. 63

กําหนดการ

หนา 5

เริ่มตน

สิ้นสุด

กําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562
พฤ.

16 ม.ค. 63

ส.

8 ก.พ. 63

นักศึกษา รหัส 58-62 พบอาจารยที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

จ.

24 ก.พ. 63

อ.

3 มี.ค. 63

สัปดาหจองรายวิชา ภาคฤดูรอน/2562 ทางอินเทอรเน็ต ภาคพิเศษ
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชั้นป ลงทะเบียนภาคฤดูรอน/2562
ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวมทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2562

จ.
จ.
จ.

24 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63

อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ รายวิชาลงทะเบียน ภาคฤดูรอน/2562

จ.

24 ก.พ. 63

อ.

24 มี.ค. 63

จัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2562

จ.

24 ก.พ. 63

พฤ.

12 มี.ค. 63

เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2562

จ.

16 มี.ค. 63

อา.

22 มี.ค. 63

พฤ.

26 มี.ค. 63

อ. 31 มี.ค. 63

จ.

16 มี.ค. 63

ขอเปดรายวิชา ภาคฤดูรอน/2562 ทางอินเทอรเน็ต สํานักทะเบียนและประมวลผล

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด

จ. 2 มี.ค. 63
จ. 2 มี.ค. 63
อา. 22 มี.ค. 63

ทุกสาขา (พิมพใบแจงชําระเงิน)
มีนาคม
ภาคฤดูรอน/2562
นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน

อา. 15 มี.ค. 63

คณะสงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ศ.

20 มี.ค. 63

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ส.

21 มี.ค. 63

ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูรอน/2562

จ.

23 มี.ค. 63

อา.

31 พ.ค. 63

จ.

6 เม.ย. 63

เมษายน
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
หยุดวันจักรี
วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ของภาคการศึกษาที่ 2/2562

พฤ. 16 เม.ย. 63

หยุดเทศกาลสงกรานต (วันครอบครัว)

จ. 13 เม.ย. 63

พ. 15 เม.ย. 63

สอบกลางภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562

อ. 21 เม.ย. 63

อา. 26 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยประกาศพนสภาพนักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562

พ. 29 เม.ย. 63

สงผลการเรียนแก "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ศ.

1 พ.ค. 63

อา.

31 พ.ค. 63

หยุดวันวิสาขบูชา (รอประกาศวันหยุด)
วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "IP" ของภาคการศึกษาที่ 2/2562

จ.

18 พ.ค. 63

วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน/2562

จ.

18 พ.ค. 63

พฤษภาคม
นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต ภาคฤดูรอน/2562

จ.

4 พ.ค. 63

สอบปลายภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562

อ.

19 พ.ค. 63

อา. 24 พ.ค. 63

ปดภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2562

จ.

25 พ.ค. 63

อา.

หยุดวันพืชมงคล (รอประกาศวันหยุด)

21 มิ.ย. 63

กําหนดการ

เริ่มตน

หนา 6

สิ้นสุด

มิถุนายน
คณะสงผลการเรียน ภาคฤดูรอน/2562 ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล

พ.

นักศึกษาภาคปกติ เขาเรียน

จ.

22 มิ.ย. 63

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร-เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ศ.

26 มิ.ย. 63

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

ส.

27 มิ.ย. 63

3 มิ.ย. 63

ภาคการศึกษาที่ 1/2563
กรกฎาคม
หยุดวันอาสาฬหบูชา (รอประกาศวันหยุด)

ก.ค. 63

หยุดวันเขาพรรษา (รอประกาศวันหยุด)
วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ของภาคฤดูรอน/2562

ก.ค. 63
อ.

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ. 28 ก.ค. 63

21 ก.ค. 63

สิงหาคม
สงผลการเรียนแก "M" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูรอน/2562
หมายเหตุ ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนครั้ง ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พ.

5 ส.ค. 63

