
 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และมติท่ีประชุม
ผู้บริหารรับหลักสูตร เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับนิสิตภาควันจันทร์ – ศุกร์ 
เดือน/วัน จันทร์ อังคาร พุทธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
พฤษภาคม 31        
มิถุนายน 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 10,17,24 4,11,18,25 
กรกฎาคม 5,12,19 6,13,20  7,14,21 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 
สิงหาคม 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,19,26 6,13,20,27 
กันยายน 6,13 7,14 1,8,15 2,9,16,23 3,10 

สอบกลางภาค 12-15 กรกฎาคม 2564 
สอบปลายภาค 27,28,30 กันยายน 2564 

สอบข้อสอบกลาง รอประกาศจากส่วนกลาง 
 

หมายเหตุ : กรณีวันจันทร์ – พุธ ตรงกับวันพระ (วันท่ีขีดเส้นใต้) ให้น าตารางเรียนนั้นมาเรียนชดเชยในวัน 
               พฤหัสบดี ส่วนครุศาสตร์ให้ขยับตารางเรียนจากวันพฤหัสบดี ไปเรียนวันศุกร์ ท้ังนี้ เริ่มต้ังแต่ 
     วันพระท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
17 – 21 พ.ค. 64 อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.3,4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 บนเว็บไซต์ E-TQF 
22 – 23 พ.ค.64 ปฐมนิเทศ/เรียนปรับพื้นฐาน 
31 พ.ค. 64  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 
24 พ.ค. – 5 มิ.ย.64 นิสิตลงทะเบียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
3 มิ.ย. 64  หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
26 ก.ค. 64  หยุดเรียน ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
27 ก.ค. 64  หยุดเรียน วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 
28 ก.ค.64  หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
12 ส.ค. 64  หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิฯ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 



 9 ก.ย. 64  ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
1 – 11 ก.ย. 64 อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาท่ีส านักงานวิชาการ 
1 – 25 ก.ย. 64 นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
1 – 8 ต.ค. 64  อาจารย์ประจ าส่งผลการศึกษาท่ีส านักงานวิชาการ 
1 – 8 ต.ค. 64  อาจารย์ประจ าส่ง มคอ. 5,6 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 บนเว็บไซต์ E-TQF 
9 – 31 ต.ค. 64 ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗ ท่ีส านักงานวิชาการ 
 

ส าหรับนิสิตภาควันเสาร์ – อาทิตย์ 
เดือน/วัน เสาร์ อาทิตย์ 
มิถุนายน 5,12,19,26 6,13,20,27 
กรกฎาคม 3,10,17,31 4,11,18 
สิงหาคม 7,14,21,28 1,8,15,22,29 
กันยายน 4,11,18 5,12,19 

สอบกลางภาค 17 – 18 กรกฎาคม 2564 
สอบปลายภาค 25 - 26 กันยายน 2564 

สอบข้อสอบกลาง รอประกาศจากส่วนกลาง 
 

17 – 21 พ.ค. 64 อาจารย์ประจ าวิชาส่ง มคอ.3,4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 บนเว็บไซต์ E-TQF 
22 – 23 พ.ค.64 ปฐมนิเทศ/เรียนปรับพื้นฐาน 
5 มิ.ย. 64  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 
24 พ.ค. – 5 มิ.ย.64 นิสิตลงทะเบียนพร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
24 – 25 ก.ค. 64 หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
9 ก.ย. 64  ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
1 – 11 ก.ย. 64 อาจารย์ประจ าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาท่ีส านักงานวิชาการ 
1 – 25 ก.ย. 64 นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าวิชาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
1 – 8 ต.ค. 64  อาจารย์ประจ าส่งผลการศึกษาท่ีส านักงานวิชาการ 
1 – 8 ต.ค. 64  อาจารย์ประจ าส่ง มคอ. 5,6 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 บนเว็บไซต์ E-TQF 
9 – 31 ต.ค. 64 ประธานหลักสูตรส่ง มคอ.๗ ท่ีส านักงานวิชาการ 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  1   พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 


