
 
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 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 ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ :- 

ส าหรับนิสิตภาควันจันทร์ – ศุกร์ 
เดือน  /  วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
พฤษภาคม ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ 
มิถุนายน ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐  ๑๐,๑๗,๒๔ ๔,๑๑,๑๘,๒๕ ๕,๑๒,๑๙,๒๖ 
กรกฎาคม ๑๓,๒๐,๒๗ ๑๔,๒๑ ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐ ๓,๑๐,๑๗,๒๔,๓๑ 
สิงหาคม ๓,๑๐,๑๗,๒๔,๓๑ ๔,๑๑,๑๘,๒๔ ๕,๑๙,๒๖ ๖,๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ 
กันยายน ๗ ๑,๘,๑๕ ๒,๑๖,๒๓ ๓ ๔ 

สอบกลางภาค ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สอบปลายภาค ๒๘,๒๙,๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สอบข้อสอบกลาง รอประกาศจากส่วนกลาง 
 

หมายเหตุ: กรณีวันจันทร์-พุธ ตรงกับวันพระ (วันที่ขีดเส้นใต้) ให้น าตารางเรียนนั้นมาเรียนชดเชยในวันพฤหัสบดี,  
 ยกเว้นครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๑-๒ ที่เรียนวันพฤหัสบดีให้ไปเรียนวันพระ, ครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๓-๔ ไม่หยุดวันพระ 

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๓ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ บนเว็บไซต์ E-TQF 
๒๓-๒๔ พ.ค.๖๓ ปฐมนิเทศ/เรียนปรับพ้ืนฐาน 
๒๕ พ.ค.๖๓ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
๒๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๓ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
๓ มิ.ย.๖๓ หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
๒๙ มิ.ย.๖๓  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์  
๖ ก.ค.๖๓ หยุดเรียน วันเข้าพรรษา 

๗ ก.ค.๖๓ หยุดเรียน ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

๑๒ ก.ค.๖๓ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
๒๘ ก.ค.๖๓ หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

๑๒ ส.ค.๖๓ หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



-๒- 

๙ ก.ย.๖๓ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๑๙-๒๕ ก.ย.๖๓ อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๑-๒๕ ก.ย.๖๓ นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๑-๗ ต.ค.๖๓ อาจารย์ประจ าส่งผลการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๑-๗ ต.ค.๖๓ อาจารย์ประจ าส่ง มคอ.๕,๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ บนเว็บไซต์ E-TQF 
๘-๓๑ ต.ค.๖๓ ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗  ที่ส านักงานวิชาการ 

 

ส าหรับนิสิตภาควันเสาร์ – อาทิตย์ 
เดือน  /  วัน เสาร์ อาทิตย์ 
พฤษภาคม ๓๐ ๓๑ 
มิถุนายน ๖,๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ 
กรกฎาคม ๔,๑๑,๑๘,๒๕ ๑๒,๑๙,๒๖ 
สิงหาคม ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐ 
กันยายน ๕ ๖,๑๓ 

สอบกลางภาค ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สอบปลายภาค ๑๙,๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สอบข้อสอบกลาง   รอประกาศจากส่วนกลาง  
 

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๓ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ บนเว็บไซต์ E-TQF 
๒๓-๒๔ พ.ค.๖๓ ปฐมนิเทศ/เรียนปรับพ้ืนฐาน 
๓๐ พ.ค.๖๓ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
๒๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๓ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
๒๘ มิ.ย.๖๓ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 
๕ ก.ค.๖๓ หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา 
๑๒ ก.ค.๖๓ บูรณาการรว่มกิจกรรมไหว้ครู 
๙ ก.ย.๖๓ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๑-๒๕ ก.ย.๖๓ นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๑๒-๑๘ ก.ย.๖๓ อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๒๑-๓๐ ก.ย.๖๓ อาจารย์ประจ าส่งผลการศึกษาที่ส านักงานวิชาการ 
๒๑-๓๐ ก.ย.๖๓ อาจารย์ประจ าส่ง มคอ.๕,๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ บนเว็บไซต์ E-TQF 
๘-๓๑ ต.ค.๖๓ ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗  ที่ส านักงานวิชาการ     

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  โดยเบื้องต้นให้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์
ไวรัสโควดิ-๑๙ จะคลี่คลาย    

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

  (พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 


