
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การบริหารเวลาเรียนของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หมายเหต ุ

วันที่ ๗ – ๑๘ ต.ค. ๖๓ 
นิสิต ป.บส. พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๖๓ ผ่านเว็บไซต์  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ออนไลน์) 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๖๓ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เริ่มการเรียนการสอน 

วันที่ ๑๙-๒๐ ต.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  

วันที่ ๑๙ - ๓๑ ต.ค. ๖๓ วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน  

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ วันปิยมหาราช  

วันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  

วันที่ ๒ - ๕ พ.ย. ๖๓ หยุดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมช้ันโท-เอก  

วันที่ ๙-๑๐ พ.ย. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ 
วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษา 
ที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
 

วันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑๙-๒๐ พ.ย. ๖๓ วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี  

วันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  

วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ 
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

 

วันที่ ๗-๘ ธ.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.)  



วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หมายเหต ุ
วันที่ ๙ - ๑๓ ธ.ค. ๖๓ พิธีประสาทปริญญาบัตร (หยุดการเรียนการสอน)  
วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ หยุด วันรัฐธรรมนูญ  
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ หยุดชดเชย (ตามมติคณะรัฐมนตรี)  
วันที่ ๑๕ , ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.) ๑๔ ธ.ค. วันพระ แรม ๑๔ ค่ า 
วันที่ ๒๑-๒๒ ธ.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.) กลางภาค 
วันที่ ๒๘,๓๐ ธ.ค. ๖๓ เรียนปกติ (ป.บส.) ๒๙ ธ.ค. วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ า 
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔ หยุดวันสิ้นปี และวันปีใหม่  
วันที่ ๔-๕ ม.ค. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑๑ - ๑๒ ม.ค ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑๘ - ๑๙ ม.ค ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑-๒ ก.พ. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๗ - ๙ ก.พ. ๖๔  หยุดสอบบาลีสนามหลวง(ครั้งที่๒)  
วันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑-๒ มี.ค. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.)  
วันที่ ๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔  ประเมินอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์  
วันที่ ๘-๙ มี.ค. ๖๔ เรียนปกติ (ป.บส.) สัปดาห์สุดท้าย 

วันที่ ๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๖๔ สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  

 

  ประกาศ  ณ วันที่   ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

  
 (พระอุดมปัญญาภรณ์) 

รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


