
 
 

 

 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 เพ่ือให้การบริหารเวลาเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย               
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ :- 

ส ำหรับนิสิตภำควันจันทร์ – ศุกร์ 
เดือน  /  วัน จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

มิถุนายน ๑๐,๑๗ ๑๑,๑๘,๒๕ ๑๒,๑๙ ๑๓,๒๐,๒๗ ๑๔,๒๑,๒๘ 
กรกฎาคม ๑,๘,๑๕,๒๒ ๒,๙,๒๓,๓๐ ๓,๑๐,๒๔,๓๑ ๔,๑๑,๑๘,๒๕ ๕,๑๒,๑๙,๒๖ 
สิงหาคม ๑๙,๒๖ ๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐ 
กันยายน ๒,๑๖,๒๓,๓๐ ๓,๑๐,๑๗,๒๔ ๔,๑๑,๑๘,๒๕ ๕,๑๒,๑๙ ๖,๑๓,๒๐ 
ตลุาคม ๗ ๑,๘ ๒,๙   

สอบกลำงภำค ๒๒-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
สอบวัดผลปลำยภำค ๑๕, ๒๒, ๒๔ ตุลำคม 256๒ 
สอบข้อสอบกลำง ๕  ตุลำคม 256๒ 

เฉพาะวันที่ ๘ และ ๙ ตุลาคม ให้เป็นตารางเรียนของวิชาที่จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ 
หมำยเหตุ: กรณีวันจันทร์-พุธ ตรงกับวันพระ (วันที่ขีดเส้นใต้) ให้น าตารางเรียนนั้นมาเรียนชดเชยในวันพฤหัสบดี,  
 ตารางเรียนของครุศาสตร์ที่เรียนวันพฤหัสบดีให้ไปเรียนวันศุกร์ 

 

๒๑-๓๑ พ.ค.๖๒ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ทีป่ระธานหลักสูตร 
๑-๑๙ มิ.ย.๖๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
๒ มิ.ย.๖๒  รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิต/ปฐมนิเทศนิสิตใหม่/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 
๘-๙ มิ.ย.๖๒ นิสิตใหม่ปรับพื้นฐานก่อนเรียน 
๑๑ มิ.ย. ๖๒ เปิดเรียนภำคกำรศึกษำที่  ๑/๒๕๖๒ 
๒๔,๒๖ มิ.ย.๖๒  หยุดเรียน วิทยาลัยสงฆ์รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
๑๔ ก.ค.๖๒ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
๑๖ ก.ค.๖๒ หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา 
๑๗ ก.ค.๖๒ หยุดเรียน วันเข้าพรรษา 

๒๙ ก.ค.๖๒ หยุดเรียน วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

๕-๖ ส.ค.๖๒ หยุดเรียน วิทยาลัยสงฆ์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx  

๑๒ ส.ค.๖๒ หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

๙ ก.ย.๖๒ หยุดเรียน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 



-๒- 
 

๑-๗ ต.ค.๖๒ อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๑๔ ต.ค.๖๒ หยุดเรียน ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ 
๑-๓๐ ก.ย.๖๒ นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๒๕ ต.ค. – ๘ พ.ย.6๒ อาจารย์ประจ าส่งผลการศึกษาทีส่ านักงานวิชาการ 
๒๕ ต.ค. – ๘ พ.ย.6๒ อาจารย์ประจ าส่ง มคอ.๕,๖ ทีป่ระธานหลักสูตร 
๑๕ พ.ย.๖๒ ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗  ทีส่ านักงานวิชาการ 

 

ส ำหรับนิสิตภำควันเสำร์ – อำทิตย์ 
เดือน  /  วัน เสำร์ อำทิตย์ 

มิถุนายน ๒๒,๒๙ ๒๓,๓๐ 
กรกฎาคม ๖,๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๑ 
สิงหาคม ๓,๑๐,๑๗,๒๔,๓๑ ๔,๑๑,๑๘,๒๕ 
กันยายน ๗,๑๔,๒๑,๒๘ ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ 
ตุลาคม  ๖ 

สอบกลำงภำค ๑๐ - ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
สอบวัดผลปลำยภำค ๑๒,๑๙ ตุลำคม ๒๕6๒ 
สอบข้อสอบกลำง   ๕  ตุลำคม ๒๕๖๒  

 

๒๑-๓๑ พ.ค.๖๒ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ทีป่ระธานหลักสูตร 
๑-๑๙ มิ.ย.๖๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
๒ มิ.ย.๖๒  รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิต/ปฐมนิเทศนิสิตใหม่/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 
๘-๙ มิ.ย.๖๒ นิสิตใหม่ปรับพื้นฐานก่อนเรียน 
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เปิดเรียน ภำคกำรศึกษำที่  ๑/๒๕๖๒ 
๑๔ ก.ค.๖๒ บูรณาการร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
๒๘ ก.ค.๖๒  หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๑-๓๐ ก.ย.๖๒ นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๒๘ ก.ย. – ๔ ต.ค.๖๒ อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๒๐ ต.ค. – ๓ พ.ย.6๒ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 
๒๐ ต.ค. – ๓ พ.ย.6๒ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๕,๖ ทีป่ระธานหลักสูตร 
๑๐ พ.ย.๖๒ ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗ ทีส่ านักงานวิชาการ 

  
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
  
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๕   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 


