ปฏิทินวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ หองเรียน ข
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559
สัปดาห

เสาร – อาทิตย

รายละเอียด

ฝายปฏิบัติ

-

25 กรกฎาคม 2558
30 – 31 กรกฎาคม 2559

คณาจารยทุกทาน สง มคอ.3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่สอน
30 ก.ค.59 ปฐมนิเทศนักศึกษา เกา - ใหม วังนอย / 31 ก.ค.59 ปฐมนิเทศ หองเรียน ข

ฝายจัดการศึกษา
ฝายจัดการศึกษา/
ฝายการเงิน/ฝายกิจกรรม

1
2
3
4
-

ปรับพื้นฐานความรู (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 /2559 วิทยาเขต มวก. และ
หองเรียน ข (สัปดาหแรกของการชําระคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6 –7 สิงหาคม 2559
13 –14 สิงหาคม 2559
20 –21 สิงหาคม 2559
27 – 28 สิงหาคม 2559
3 - 4 กันยายน 2559
10 -11 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
วันเสารที่ 17 กันยายน 2559
(มวก.)
วันอาทิตยที่ 18 กันยายน
2559 (หองเรียน ข)
24 – 25 กันยายน 2559
1 -2 ตุลาคม 2559
8 -9 ตุลาคม 2559
15 – 16 ตุลาคม 2559
22 – 23 ตุลาคม 2559
29 - 30 ตุลาคม 2559
5 – 6 พฤศจิกายน 2559
12 – 13 พฤศจิกายน 2559
19 – 20 พฤศจิกายน 2559
26 – 27 พฤศจิกายน 2559
3 – 5 ธันวาคม 2559
10 – 11 ธันวาคม 2559

16

14 – 15 ธันวาคม 2559

17

17 – 24 ธันวาคม 2559

เรียนตามปกติ

ฝายจัดการศึกษา

วันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รวมพิธีไหวครู/รับนองใหม/ทอดผาปาการศึกษา
รวมทุกชั้นป ป.ตรี ปกติ/ภาคพิเศษ
นักศึกษาตองเขารวมทุกรูป/คน

บุคลากรรวมงานสวนกลาง
ฝายจัดการศึกษา/
ฝายการเงิน/ฝายกิจกรรม

เรียนตามปกติ (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ คณะผูบ ริหาร
รวมงานสวนกลาง)
เรียนตามปกติ
สอบกลางภาค

ฝายจัดการศึกษา /
ฝายทะเบียน

เรียนตามปกติ

หยุด เนื่องในวันพอแหงชาติ
สัปดาหสดุ ทายของการชําระคาลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (เริ่มนับวันเสียคาปรับการลงทะเบียน
ลาชา)
เรียนตามปกติ ป.ตรี (วันสุดทายของการบรรยายภาคทฤษฎี)
- แจกแบบประเมินการสอนตามรายวิชา ป.ตรี - สงขอสอบวัดผลปลายภาค ป.ตรี
- สงรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนไมครบและไมมีสิทธิ์เขาสอบ ป.ตรี (วังนอย/หองเรียน ข)
ป.ตรี หยุดคนควาอิสระในรายวิชาจากสื่อการเรียนการสอน /สอนชดเชยผูมีเวลาเรียนไมพอ)
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับปริญญาตรี(วังนอย /หองเรียน ข)
ป.ตรี ( สัปดาหสดุ ทายของการชําระคาลงทะเบียน ครั้งที่ 2)
*** นักศึกษาที่ไมชาํ ระคาบํารุงการศึกษาตามกําหนด ไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยให
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาและชําระเงินคารักษาสถานภาพ มิฉะนั้น นักศึกษาจะ
พนสภาพการเปนนักศึกษา***

ฝายจัดการศึกษา
ฝายจัดการศึกษา/
ฝายการเงิน
ฝายจัดการศึกษา/
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายจัดการศึกษา/
ฝายการเงิน

* สอนชดเชยวันสําคัญและวันพระปาฏิโมกข วังนอย ใหสอนชดเชยวันศุกร / ปราจีนใหสอนชดเชยวันอังคาร ในสัปดาหนั้นๆ / ป.ตรี บรรยาย 15 สัปดาห

หมายเหตุ : ปฏิทินวิชาการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ WWW mrc.mbu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3574-5037-8 ตอ 105 ,112
ปราจีน WWW.pcr.mbu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3721-1885

(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร

