
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

เพ่ือให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลยัด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และบรร ลุวตัถุประสงคต์าม
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ ( ๒ ) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ขอ้ ๑๐.๑ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( ฉบบัท่ี ๓ )  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๕๑ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

สัปดาห์ที ่ วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม หมายเหตุ 
ภาคการเรียนที ๑ 

 ๑-๓๑ พ.ค. ๕๖ ประชุมเขียนแผนปฏิบติัการปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฝ่ายนโยบายและแผน 

๒-๘ พ.ค. ๕๖ ประชุมเตรียมเปิดภาคการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ฝ่ายวชิาการ 
๙ พ.ค. ๕๖ สมัมนาทางวชิาการทางพระพทุธศาสนา 
๑๐-๒๓ พ.ค. ๕๖ เจา้หนา้ท่ีบุคลากรคณาจารยเ์ตรียมงานเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๒๓ พ.ค. ๕๖ ประชุมกรรมการบริหารหน่วยวทิยบริการ มจร.ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/

๒๕๕๖ 
๒๔ พ.ค. ๕๖ ปิดวนัวสิาขา บูชา บุคลากรประชุมวสิาขาโลก ณ ศูนยป์ระชุม

สหประชาชาติ 
ฝ่ายวชิาการ มอบหมาย 

อ.ประสิทธ์ิ 
๒๕-๓๑ พ.ค. ๕๖ ประชุม,เจา้หนา้ท่ี,บุคลากร,คณาจารยท์บทวนงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ฝ่ายวชิาการ 
๒๕ พ.ค. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน   
๑-๒ มิ.ย. ๕๖ สอบคดัเลือกนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะกรรม ฝ่ายวชิาการ 

อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ ๕ มิ.ย. ๕๖ ประกาศผลสอบ , จดัท าตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
๙ มิ.ย. ๕๖ ประชุมอาจารยผ์ูส้อนปีการศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
๑๑-๑๓ มิ.ย. ๕๖ ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ทะเบียนและการเงิน 
๑๕-๑๖ มิ.ย. ๕๖ ลงทะเบียนภาคเรียน เสาร์-อาทิตย ์

ฝ่ายวชิาการ 

๑๖ มิ.ย. ๕๖ วนัสุดทา้ยของการแกส้ญัลกัษณ์ I ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ 

สปัดาห์ท่ี ๑ 
๑๗ มิ.ย. ๕๖ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ภาคปกติ 
๒๒ มิ.ย. ๕๖ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ ภาคเสาร์ – อาทิตย ์

สปัดาห์ท่ี ๒ 
๒๔-๒๘ มิ.ย.๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๙ มิ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 



 ๒๕ มิ.ย. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน 

ฝ่ายวชิาการ 

๓๐ มิ.ย. ๕๖ วนัสถาปนาหน่วยวทิยบริการ มจร. จดักิจกรรมทอดผา้ป่าการศึกษา 

สปัดาห์ท่ี ๓ 

กรกฎาคม  
๒-๕ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๖-๗ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๔ 

๘-๑๒ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๑๐ ก.ค. ๕๖ เทียบโอนรายวชิาของอนุปริญญา ทะเบียนและวดัผล 

๑๓-๑๔ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

ฝ่ายวชิาการ 

สปัดาห์ท่ี ๕ 
๑๕-๑๙ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๐-๒๑ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๖ 

๒๒-๒๓ ก.ค. ๕๖ ปิดวนัอาสาฬหบูชาและเขา้พรรษา 
๒๔-๒๕ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๕ ก.ค. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน 
๒๗-๒๘ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๗ 

๒๙ ก.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๓๐ ก.ค. ๕๖ ปิดวนัพระ 
๒๕ ส.ค. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน 
๓๑ ก.ค.,๑-๒ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๓-๔ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ พิธีกิจกรรมไหวค้รูประจ าปี งานกิจกรรมนิสิต 

สปัดาห์ท่ี ๘ 

๕ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 

ฝ่ายวชิาการ 
๖ ส.ค. ๕๖ ปิดวนัพระ 
๗-๙ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๑๐-๑๑ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๙ 

๑๒ ส.ค. ๕๖ วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษาสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมนิสิต 

๑๓ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 

ฝ่ายวชิาการ 

๑๔ ส.ค. ๕๖ ปิดเรียนวนัพระ 
๑๕-๑๖ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ(๑๖ สิงหาคม หยดุชดเชยวนัพระ) 
๑๗-๑๘ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๐ 

๑๙-๒๐ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 

๒๑ ส.ค.๕๖ ปิดวนัพระ 
๒๒-๒๓ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 

๒๔-๒๕ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๑ 

๒๖-๒๘ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 

๒๙ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 
๓๐ ส.ค. ๕๖ เรียนชดเชยวนัพระ 
๓๑ ส.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๒ 

๑ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 
๒-๓ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ จดัท าตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ 

๒๕ ก.ย. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน ฝ่ายวชิาการ 



 ๔ ก.ย. ๕๖ ปิดวนัพระ 

ฝ่ายวชิาการ 

๕-๖ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ  
๗-๘ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๓ 

๙-๑๑ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ  
๑๒ ก.ย. ๕๖ ปิดวนัพระ 
๑๓ ก.ย. ๕๖ เรียนชดเชยวนัพระ 
๑๔-๑๕ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๔ 

๑๖-๑๘ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ  
๑๙ ก.ย. ๕๖ ปิดวนัพระ 
๒๐ ก.ย. ๕๖ เรียนชดเชยวนัพระ งานทะเบียนวดัผล 

๒๐-๓๐ ก.ย. ๕๖ ส่งขอ้สอบ 

ฝ่ายวชิาการ 

๒๑-๒๓ ก.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 

สปัดาห์ท่ี ๑๕ 

๒๓-๒๗ ก.ย. ๕๖ สปัดาห์สุดทา้ยของการเรียนการสอน 
๓๐-๓๑ ก.ย. ๕๖ เตรียมตวัสอบ ( ภาคปกติ ) 
๒๕ ต.ค. ๕๖ ประชุมประจ าเดือน 

สปัดาห์ท่ี ๑๖ 

๒-๗ ต.ค. ๕๖ สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ ช่วงท่ี ๑ 

๔ ต.ค. ๕๖ ปิดวนัพระ,ประชุมประจ าปีกรรมการบริหารประจ าปีภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๕๖ 

ฝ่ายวชิาการ 
๕-๖ ต.ค. ๕๖ สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖  สอบขอ้สอบกลางดว้ย 
๗-๘ ต.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์  สอบขอ้สอบกลางดว้ย 
๗ ต.ค. ๕๖ ประชุมกรรมการบริหารหน่วยวทิยบริการ  มจร. สงขลา 
๗-๑๑ ต.ค. ๕๖ ปิดสอบนกัธรรมชั้นตรีคร้ังท่ี ๑ 
๑๕-๓๑ ต.ค. ๕๖ จดัท าตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖(เสาร์-อาทิตย)์ อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ 

๑๒-๑๓ ต.ค. ๕๖ สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 
ฝ่ายวชิาการ 

๑๙-๒๐ ต.ค. ๕๖ สอบปลายภาค (ภาค เสาร์-อาทิตย)์ 
๑๙ ต.ค. ๕๖ วนัปวารณา ออกพรรษา 

งานกิจกรรมนิสิต 
๒๐ ต.ค. ๕๖ วนัออกพรรษา วนัเทโวโรทนะ 
๒๑-๓๑ ต.ค. ๕๖ ปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ ฝ่ายวชิาการ 

๒๓ ต.ค. ๕๖ วนัปิยะมหาราช กิจกรรมนิสิต 

๒๘-๒๙ ต.ค. ๕๖ ลงทะเบียนภาคการเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ งานการเงินและการบญัชี 

๒๔-๓๑ ต.ค. ๕๖ วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษาลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวชิา ฝ่ายวชิาการ 

ภาคการเรียนท่ี ๒ 

สปัดาห์ท่ี ๑ 

๒-๓ พ.ย. ๕๖ ลงทะเบียนภาคการเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖  ( เสาร์-อาทิตย ์) งานทะเบียนและการเงิน 
๔ พ.ย. ๕๖ เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖  ( ภาคปกติ ) 

ฝ่ายวชิาการ 

๙ พ.ย. ๕๖ เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖  ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๑๐ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๒ 
๑๑-๑๔ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๓ ๑๘-๒๑ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ ฝ่ายวชิาการ 



๒๒ พ.ย. ๕๖ ปิดวนัพระ 
๒๓-๒๔ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๒๕ พ.ย. ๕๖ ปิดเรียนวนัพระ,ประชุมประจ าเดือน 

สปัดาห์ท่ี ๔ 

๒๖-๒๘ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ 

ฝ่ายวชิาการ 

๒๙ พ.ย. ๕๖ เรียนชดเชยวนัพระ 
๓๐ พ.ย. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๑ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๕ 

๒ ธ.ค. ๕๖ ปิดเรียนวนัพระ 
๑-๑๘ ธ.ค. ๕๖ สอบนกัธรรมชั้นโท-เอก(คร้ังท่ี๒) 
๓-๑๒ ธ.ค. ๕๖ ปฏิบติัธรรมประจ าปี งานกิจกรรมนิสิต 

๕ ธ.ค. ๕๖ ปิดวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กิจกรรมนิสิต 

๑๔-๑๕ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

ฝ่ายวชิาการ 

สปัดาห์ท่ี ๖ 
๑๓ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๑๔-๑๕ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๗ 

๑๖ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๑๗ ธ.ค. ๕๖ ปิดเรียนวนัพระ 
๑๘-๒๐ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๑-๒๒ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๘ 

๒๓-๒๔ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๕ ธ.ค. ๕๖ ปิดวนัพระ(ประชุมประจ าเดือน) 
๒๖-๒๗ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ 
๒๘-๓๐ ธ.ค. ๕๖ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๙ 

๓๑ ธ.ค. ๕๖ ปิดวนัส้ินปี(วนัพระ) 
๑ ม.ค. ๕๖๗ ปิดวนัข้ึนปีใหม่ 
๒ ม.ค.-๓๑ พ.ค. ๕๗ ประกาศรับสมคัรนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฝ่ายบริหาร 

๒-๓ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 

ฝ่ายวชิาการ 

๔-๕ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๑๐ 

๖-๗ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๘ ม.ค. ๕๗ ปิดเรียนวนัพระ 
๙-๑๐ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๑๑-๑๒ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๑๑ 

๑๓-๑๔ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๑๕ ม.ค. ๕๗ ปิดเรียนวนัพระ 
๑๖-๑๗ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๑๘-๑๙ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๑๒ 

๒๐-๒๒ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ ,จดัท าตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ (เสาร์- อาทิตย)์ อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ 
ฝ่ายวชิาการ 

๒๓ ม.ค. ๕๗ ปิดเรียนวนัพระ 
ฝ่ายวชิาการ 

๒๔ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 



๒๕ ม.ค. ๕๗ ประชุมประจ าเดือน 
๒๕-๒๖ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๒๕-๓๑ ม.ค. ๕๗ ส่งขอ้สอบ ทะเบียนและวดัผล 

สปัดาห์ท่ี ๑๓ 

๒๘-๒๙ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 

ฝ่ายวชิาการ 

๓๐ ม.ค. ๕๗ ปิดเรียนวนัพระ 
๓๑ ม.ค. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๑-๒ ก.พ. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

สปัดาห์ท่ี ๑๔ 

๓-๖ ก.พ. ๕๗ เรียนตามปกติ 
๗ ก.พ. ๕๗ ปิดเรียนวนัพระ 
๘-๙ ก.พ. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๑๐-๑๓ ก.พ. ๕๗ เรียนตามปกติ(๑๓ก.พ. ๕๗ ส้ินสุดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๕๖) 
๑๔ ก.พ. ๕๗ ปิดสอบบาลีสนามหลวง (คร้ังท่ี ๑ ปธ.๖,๗) 
๑๕-๑๖ ก.พ. ๕๗ เรียนตามปกติ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์)ส้ินสุดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๕๖ 

สปัดาห์ท่ี ๑๕ 

๑๗-๒๑ ก.พ. ๕๗ สอนเสริมเพ่ิมเติมภาคท่ีขาดหายไปในโอกาสต่างๆ 
๒๒-๒๓ ก.พ. ๕๗ สอนเสริมเพ่ิมเติม ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๒๓ ก.พ. ๕๗ ปิดวนัมาฆะบูชา 
๑๗-๒๓ ก.พ. ๕๗ ส้ินสุดภาคการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ 

สปัดาห์ท่ี ๑๖ 

๒๔-๒๗ ก.พ. ๕๗ สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ ( ภาคปกติ ) 
๒๕ ก.พ. ๕๗ ประชุมประจ าเดือน 
๒๘ ก.พ. ๕๗ ปิดวนัพระ , จดัท าตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี ๓ /๒๕๕๖ ฝ่ายวชิาการ 

อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ 
๑-๒ มี.ค. ๕๗ สอบ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 

ฝ่ายวชิาการ 

๑๗ มี.ค. ๕๗ สอบ ( ภาคปกติ ) 
๑๘ มี.ค. ๕๗ ปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ (ภาคปกติ) 
๒๒-๒๓ มี.ค. ๕๗ สอบ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
๒๒-๒๓ มี.ค. ๕๗ สอบบาลีสนามหลวง(คร้ังท่ี ๒)ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓,๔,๕  

 ๒๔ มี.ค. ๕๗ ปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ ( ภาคปกติ ) 
ภาคการเรียนท่ี ๓ 

 ๒๒-๓๐ มี.ค. ๕๗ ลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ (ภาคเสาร์-อาทิตย)์ ทะเบียนและวดัผล/การเงิน
การบญัชี 

๒๒-๒๗ มี.ค.๕๗ จดัท าตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ อ.อจัฉราวลัยิ์   ศิริโชติ 
๒๒-๒๓ มี.ค.๕๗ สอบขอ้สอบกลาง สอบปลายภาคปีการศึกษา ๕๖ 

ฝ่ายวชิาการ 

๒๔-๒๕ มี.ค. ๕๗ สอบขอ้สอบกลาง สอบปลายภาคปีการศึกษา ๕๖ 
๒๕ มี.ค. ๕๗ ประชุมประจ าเดือน 

สปัดาห์ท่ี ๑ ๒๔,๒๘ มี.ค. ๕๗ เปิดเรียน(ภาคเสาร์,อาทิตย)์ 
สปัดาห์ท่ี ๒ ๕-๖ เม.ย. ๕๗ เรียนตามปกติ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
สปัดาห์ท่ี ๓ ๑๒-๑๗ เม.ย. ๕๗ เรียนตามปกติ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 



สปัดาห์ท่ี ๔ ๑๕-๑๖ เม.ย. ๕๗ เรียนตามปกติ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) 
สปัดาห์ท่ี ๕ ๑๙-๒๐ เม.ย. ๕๗ เรียนตามปกติ ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์)วนัสุดทา้ยของการเรียนการสอน 

สปัดาห์ท่ี ๖ 
๒๖-๒๗ เม.ย. ๕๗ สอบปลายภาคการเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ 
๒๕ เม.ย. ๕๗ ประชุมประจ าเดือน 

 ๒๖-๒๗ เม.ย. ๕๗ ปิดการเรียนการสอน ( ภาคเสาร์-อาทิตย ์) ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ 
๑๐-๑๑ พ.ค. ๕๗ ประกาศผลสอบ ฝ่ายวชิาการงานทะเบียน 

๒๕ พ.ค. ๕๗ ประชุมประจ าเดือน ฝ่ายวชิาการ 

๓๐ เม.ย. ๕๗ จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินองคก์ร งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เรียนมาดว้ยความนบัถือ/ขอเจริญพร 
 

 

( พระมหาบณัฑิต  ปณฺฑิตญาโณ ) 
รองประธานปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานหน่วยวทิยบริการ มจร. สงขลา 

 

 

หมายเหตุ : สอบขอ้สอบกลางเฉพาะหน่วยวทิยบริการใหจ้ดัสอบในวนัเสาร์-อาทิตยเ์ท่านั้น 

 


