ปฏิทินวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หองเรียน ก. และหองเรียน ข.
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
**************
-

30 พฤศจิกายน 2560
30 ธันวาคม 2560 –
2 มกราคม 2561

1

8 - 12 มกราคม 2561

2
3
4

15 - 19 มกราคม 2561
22 - 26 มกราคม 2561
29 มกราคม –
2 กุมภาพันธ 2561
5 – 9 กุมภาพันธ 2561
11 – 12 กุมภาพันธ 2561
13– 16 กุมภาพันธ 2561
19 – 23 กุมภาพันธ 2561
26 กุมภาพันธ – 2มีนาคม
2561
5 - 9 มีนาคม 2561

5
7
9
10
11

12 – 16 มีนาคม 2561
19 - 23 มีนาคม 2561

12
26– 30 มีนาคม 2561
13
2 - 6 เมษายน 2561
14
9 - 12 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
15 23 – 27 เมษายน 2561
16

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม
2561

อาจารยประจํารายวิชาทุกทาน สง มคอ.3 ในรายวิชาที่สอน
หยุดเรียน วันสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2561

-

เรียนตามปกติ สัปดาหแรกของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 หองเรียน ก.
และ หองเรียน ข. (สัปดาหแรกของการชําระคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่
2/2560)
เรียนตามปกติ 18 -19 มกราคม สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6-7, บ.ศ.6-7
เรียนตามปกติ 20 -22 มกราคม สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6-7, บ.ศ.6-7

ฝายจัดการศึกษา /ฝายทะเบียน
ฝายการเงิน /ฝายกิจกรรม

เรียนตามปกติ
ฝายจัดการศึกษา/ฝายทะเบียน
ฝายการเงิน/ฝายกิจกรรม

หยุดสอบบาลี ประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3-5
เรียนตามปกติ (กิจกรรมกีฬาสัมพันธ มมร เกมส)
หยุดวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา
- สอบกลางภาค หองเรียน ก. และ หองเรียน ข. (สอบเปลี่ยนเกรดผูติด I ภาค
เรียนที่ 1/2560)
เรียนตามปกติ
เรียนตามปกติ สัปดาหสุดทายของการชําระคาลงทะเบียน ครั้งที่ 1
(ครบกําหนด 60 วัน เริ่มนับวันเสียคาปรับการลงทะเบียนลาชา)
เรียนตามปกติ

หยุดวันศุกรที่ 6 เมษายน 2561 เนื่องในวันจักรี

เรียนตามปกติ
ป.ตรี / ใหชดเชยผูมีเวลาเรียนไมพอ (ครั้งที่ 1)
- สงขอสอบวัดผลปลายภาค ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560
- สงรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนไมครบ 80% และไมมีสิทธิ์เขาสอบ
ป.ตรี หองเรียน ก. และ หองเรียน ข.
- สัปดาหสุดทายของการชําระคาลงทะเบียน ครั้งที่ 2 (คางชําระไมมีสิทธิ์สอบ)
* นักศึกษาที่ไมชําระคาบํารุงการศึกษาตามกําหนด ใหรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาและชําระเงินคารักษาสถานภาพ มิฉะนั้น นักศึกษาจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา***
สอบปลายภาค ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (หอง ก,ข)

-

ปจฉิมนิเทศ เริ่มปดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ฝายจัดการศึกษา
ฝายจัดการศึกษา
ฝายทะเบียน/
ฝายการเงิน
ฝายจัดการศึกษา

หยุดเทศกาลสงกรานต ป 2561

17 14 - 18 พฤษภาคม 2561
21 - 25 พฤษภาคม 2561

ฝายจัดการศึกษา

ฝายจัดการศึกษา

ฝายจัดการศึกษา/ฝายทะเบียน/
ฝายการเงิน/ฝายปะกันคุณภาพ

ฝายจัดการศึกษา/ฝายทะเบียน
/ฝายการเงิน
ฝายจัดการศึกษา/ฝายทะเบียน
/ฝายกิจกรรม

* สอนชดเชยวันสําคัญและวันพระปาฏิโมกข หองเรียน ก. ใหสอนชดเชยวันศุกร / หองเรียน ข. ใหสอนชดเชยวันอังคาร ในสัปดาหนั้นๆ / ป.ตรี
บรรยาย 15 สัปดาห หมายเหตุ : ปฏิทินวิชาการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ WWW.mrc.mbu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3574-5037-8 ตอ 105 ,112
หองเรียน ข WWW.pcr.mbu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-3721-1885

(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร

