
 
 

 
 

 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 เพ่ือให้การบริหารเวลาเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย               
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติที่
ประชุมผู้บริหารระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้:- 

ส าหรับนิสิตภาควันจันทร์ – ศุกร์ 
เดือน  /  วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

ตุลาคม ๑๙,๒๖ ๒๐,๒๗ (๒๑,๒๘) ๒๒,๒๙ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๑๖,๒๓,๓๐ (๑๗,๒๔) ๑๑,๑๘,๒๕ ๑๒,๒๖ ๖,๑๓,๒๗ 

ธันวาคม ๗,๑๔,๒๑,๒๘ ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ๒,๑๖,๒๓,๓๐ ๓,๑๗ ๔,๑๘,๒๕ 
มกราคม ๔,๑๑,(๑๘,๒๕) ๕,๑๒,๑๙,๒๖ ๖,๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ ๘,๑๕,๒๒,๒๙ 

กุมภาพันธ์ ๑,๑๕,๒๒ ๒,๑๖,๒๓ ๓,๑๐,๑๗ ๔,๑๑,๑๘,๒๕ ๕,๑๒,๑๙ 
มีนาคม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สอบกลางภาค ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สอบวัดผลปลายภาค ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
สอบข้อสอบกลาง ๒๐-๒๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

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

 ตัวเลขในวงเล็บ เช่น (๒๑,๒๘) หมายถึง เวลาเรียนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติแบบต่อเนื่อง 

๘-๑๘ ต.ค. ๖๓ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เข้าระบบออนไลน์ 
๑๙-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
๑๗ ต.ค. – ๒ พ.ย. ๖๓ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
๑๙ ต.ค. ๖๓  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
๒๑,๒๘ ต.ค. ๖๓ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที ่๒) 
๒ พ.ย. ๖๓  ร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์ 
๓-๕ พ.ย. ๖๓  หยุดเรียน ตรงกับวันสอบนักธรรมชั้นโท, เอก 
๑๗, ๒๔ พ.ย. ๖๓ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๑) 
๙-๑๐ พ.ย. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับกิจกรรมซ้อมประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx 
๑๙-๒๒ พ.ย. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับวันหยุดพิเศษตามมตริัฐบาล 
๑๐-๑๓ ธ.ค. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดพิเศษตามมติรัฐบาล 
๙-๑๙ ธ.ค. ๖๓  นิสิตบรรพชิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  และบูรณาการร่วมกับวันประสาทปริญญาบัตร (๙-๑๑ ธ.ค. ๖๓) 
๒๔ ธ.ค. ๖๓  หยุดเรียน ตรงกับวันสอบธรรมศึกษา 
๓๑ ธ.ค. ๖๓  หยุดเรียน วันสิ้นป ี
๑ ม.ค. ๖๔  หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ 
๑๘,๒๕ ม.ค. ๖๔ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๓) 
๘-๙ ก.พ. ๖๔  หยุดเรียน ตรงกับวันสอบบาลีประโยค ๑-๒, ๓-๕ 



 
-๒- 

 

๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๔  นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๒๑ ก.พ. ๖๔  ร่วมกิจกรรมประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 
๒๖ ก.พ. ๖๔ หยุดเรียน วันมาฆบูชา 
๑๒-๑๘ ก.พ. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชาส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ประธานหลักสูตร 
๒๒-๓๐ มี.ค. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชากรอกผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาทีป่ระธานหลักสูตร 
๒๒-๓๐ มี.ค. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๕,๖ ที่ประธานหลักสูตร 
๑-๓๐ เม.ย. ๖๔  ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗ (SAR หลักสูตร) ที่ส านักงานวิชาการ  

 

ส าหรับนิสิตภาควันเสาร์ – อาทิตย์ 
เดือน  /  วัน เสาร์ อาทิตย ์

ตุลาคม ๒๔,๓๑ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๗,๑๔,(๒๘) ๑,๘,๑๕,(๒๙) 

ธันวาคม ๒๖ ๖,๒๗ 
มกราคม ๙,๑๖,๒๓,(๓๐) ๑๐,๑๗,๒๔,(๓๑) 

กุมภาพันธ์ ๖,๑๓,๒๐,๒๗ ๗,๑๔,๒๘ 
มีนาคม ๖,๑๓,(๒๗) ๗,๑๔,(๒๘) 
เมษายน ๓ ๔ 

สอบกลางภาค ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
สอบวัดผลปลายภาค ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
สอบข้อสอบกลาง ๒๐-๒๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๘-๑๘ ต.ค. ๖๓ อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๓,๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เข้าระบบออนไลน์ 
๑๙-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
๑๗ ต.ค.–๒ พ.ย. ๖๓ นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
๒ พ.ย. ๖๓  ร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์ 
๒๔ ต.ค. ๖๓ เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับวันหยุดพิเศษตามมตริัฐบาล 
๒๘,๒๙ พ.ย. ๖๓ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๑) 
๕ ธ.ค. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ 
๑๒-๑๓ ธ.ค. ๖๓ หยุดเรียน ตรงกับวันหยุดพิเศษตามมตริัฐบาล และวันประสาทปริญญาบัตร 
๑๘-๒๐ ธ.ค. ๖๓ นิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒,๓ ม.ค. ๖๔ หยุดเรียน เทศกาลปีใหม ่ 
๓๐,๓๑ ม.ค. ๖๔ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๒) 
๑–๒๘ ก.พ. ๖๔ นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
๒๑ ก.พ. ๖๔ ร่วมกิจกรรมประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 
๒๘ ก.พ. ๖๔ บูรณารร่วมกิจกรรมมหาจุฬาสู่ยอดดอย 
๒๗,๒๘ มี.ค. ๖๔ บูรณาการวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (ตลอดวัน, เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๓) 
๑-๗ เม.ย. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชาส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ประธานหลักสูตร 
๑๒-๑๙ เม.ย. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชากรอกผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาที่ประธานหลักสูตร 
๑๒-๑๙ เม.ย. ๖๔  อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.๕,๖ ที่ประธานหลักสูตร 
๑๙-๓๐ เม.ย. ๖๔  ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗ (SAR หลักสูตร) ที่ส านักงานวิชาการ  
  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ ณ วันที่   ๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 


