
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
เรื่อง ปฏิทินการสืกษาระดับปริญญาตริ ปีการสืกษา ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)

เพ ื่อให ้การบริหารเวลาเร ียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา'ระดับ'ปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)ไว้ดังต่อไปน้ี ะ

/ไ,ไคการสีกษาที่ ๑/ ๒๕๖๑
วัน /  เดือน /  ป ี กิจกรรม

พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๐ - ๓๑ พ.ค. ๖๑ วันขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑
๑ - ๑๐ มิ.ย. ๖๑ พบอาจารย์ท ี่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท ี่ ๑/ ๒๕๖๑
๑๑ มิ.ย. ๖๑ เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๑
๑๑ - ๒๔ มิ.ย. ๖๑ วันเพ ิ่ม/ถอนรายว ิชา ท ีล่งทะเบียนเรียน ภาคการศ ึกษา ท ี่ ๑/ ๒๕๖๑
๑๑ -  ๓๐ ม ิ. ย. ๖๑ เรียนตามปกติ ๓ สัปดาห์
๒๕ ม ิ. ย. ๖๑ วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ 1 ภาคการศ ึกษา ท ี่ ๑ / ๒๕๖๑
๒๖ ม ิ. ย. ๖๑ วันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑ -  ๓๑ ก.ค. ๖๑ เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์
๒๗ ก.ค. ๖๑ หยุด วันอาสาหหบูซา

0 - /  I /  0 ^  •ะะ* & /  * ะ ฟ ่๒๘ ก.ค. ๖๑ หยุด วันเขาพรรษา และวันเฉลมพระชนมพรรษา รัชกาล ท ิ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๑

๑ -  ๓๑ ส.ค. ๖๑ เรียนตามปกติ ๕ สัปดาห์
๑๒ ส.ค. ๖๑ หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด ็จพระนางเจ ้า ส ิร ิก ิต ี้ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ท ี่ ๙
๑๓ ส.ค. ๖๑ หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด ็จพระนางเจ ้า ส ิร ิก ิต ี้ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ท ี่ ๙



~ ๒ ~

กันยายน ๒๔๖๑
๔ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์
๑๔ -  ๓๐ ก.ย. ๖๑ ประเม ินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์
๒๘ ก.ย. ๖๑ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท ี่ ๑/ ๒๔๖๑

ตุลาคม ๒๔๖๑
๓ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาท ี่ ๑/ ๒๔๖๑
๑๓ - ๒๘ ต.ค. ๖๑ ปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๔๖๑

ภาคการสืกษาที่ ๒/ ๒๔๖๑
วัน /  เดือน /  ปี กิจกรรม

ตุลาคม ๒๔๖๑
๒๙ ต.ค.- ๙ พ.ย. ๖๑ พบอาจารย์ท ี่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๔๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๒ พ.ย. ๖๑ เปิดเรียน ภาคการศึกษาท ี่ ๒/ ๒๔๖๑
๑๒ -  ๒๔ พ.ย. ๖๑ วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาท ี่ลงทะเบ ียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๔๖๑
๑๒ - ๓๐ พ.ย. ๖๑ เรียนตามปกติ ๓ สัปดาห์
๒๔ - ๒๗ พ.ย. ๖๑ หยุด สอบนักธรรมชั้นโท-เอก
๒๖ พ.ย. ๖๑ วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ 1 ภาคการศึกษา ๒/ ๒๔๖๑
๒๗ พ.ย. ๖๑ วันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด

ธันวาคม ๒๔๖๑
๑ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ เรียนตามปกติ ๒ สัปดาห์
๔ ธ.ค. ๖๑ หยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูม ิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
๑๐ ธ.ค. ๖๑ หยุด วันรัฐธรรมนูญ
๑๗ - ๒๗ ธ.ค. ๖๑ หยุด ปฏิบัติธรรมประจำปี
๓๑ - ๑ ธ.ค. ๖๑ หยุด วันขึ้นปีใหม่

มกราคม ๒๔๖๒
๒ - ๓๑ ม.ค. ๖๒ เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์



~ ๓ ~

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๒ เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์
๑๙ ก.พ. ๖๒ หยุด วันมาฆบูชา

มืนาคม ๒๕๖๒
๑ -  ๓ ม.ค. ๖๒ หยุด สอบบาลีสนามหลวง (ครั้งที่ ๒) ประโยค ๑ - ๒ และ ป.ธ. ๓ ,๔ ,๕
๑ -  ๑๕ ม.ค. ๖๒ ประเม ินอาจารย์ ผ่านระบบออน'โลน่
๔ - ๑๕ ม.ค. ๖๒ เรียนตามปกติ ๒ สัปดาห์
๑๕ ม.ค. ๖๒ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๖๑
๑๘ - ๒๗ ม ี.ค. ๖๒ สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๖๑

ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑
วัน /  เดือน /  ปี กิจกรรม

เมษายน ๒๕๖๒
๑ เม.ย. ๖๒ เปิดเรียน ซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑
๒๘ -  ๓๑ ม.ค. ๖๒ พบอาจารย์ท ี่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑
๑ -  ๗ เม.ย. ๖๒ วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาท ี่ลงทะเบ ียนเรียน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑
๑ -  ๓๐ เม.ย. ๖๒ เรียนตามปกติ ๑๗ วัน
๖ เม.ย. ๖๒ หยุด วันจักรี
๘ เม.ย. ๖๒ หยุดซดเชย วันจักรี
๑๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๒ หยุด วันสงกรานต์
๓๐ เม.ย. ๖๒ วันสุดท้ายชองการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑

พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๓ พ.ค. ๖๒ สอบวัดผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ ว ัน ท ี่พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ.ศ. ๒๕๖๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เพ ื่อให ้การบร ิหารเวลาเร ียนของมหาว ิทยาล ัยมห าจ ุฬาลงกรณ ราชว ิทยาล ัย ดำเน ินไปด ้วยความเร ียบร ้อย 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗ (๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ข้อ ๑๑ แห ่งข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย ว ่าด ้วยการศ ึกษาระด ับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๔๖๑ 
จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ภาคฤดร้อน
๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๙ ตุลาคม - ๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ๒๘ - ๓๑ เมษายน ๒๔๖๒
พบอาจารย์ที่ปรึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ๑ เมษายน ๒๔๖๒
เปิดภาคการศึกษา เปิดภาคการศึกษา เปิดภาคการศึกษา
๑๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๑ ๑๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ๑ -  ๗ เมษายน ๒๔๖๒
เพื่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๒๖ มิถุนายน ๒๔๖๑ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
เริ่มปรับลงทะเบียนเรียนรายวิชาล่าข้า เริ่มปรับลงทะเบียนเรียนรายวิชาล่าข้า
๑๔ -  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๑ ๑ -  ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๔๖๒
ประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์
๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๒
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
๓ - ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ ๑๘ - ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๒ ๑ -  ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒
สอบวัดผลการศึกษา สอบวัดผลการศึกษา สอบวัดผลการศึกษา
๑๓ -  ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๑ ๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒
ปิดภาคการศึกษา ปิดภาคการศึกษา

ให้ส่วนจัดงานที่การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกประกาศเรื่องปฏิทิน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อนุโลมตามประกาศนี้ได้

ประกาศ ณ วันท่ี 1*4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


