
 

 ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

เดือน มีนาคม 2559  
วันอังคารที่ 1  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

เดือน เมษายน 2559  
วันเสารท์ี่ 16  วันสุดทา้ยของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
วันพุธที่ 20  ทดสอบภาษาอังกฤษ/ไทย (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 

ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
     ช่วงเช้า เวลา 09.00 สอบข้อเขียน / ช่วงบา่ย เวลา 13.30 สอบ Oral Test 

วันพฤหัสบดีที่ 21  นักศึกษาใหม่ สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา  
09.00 – 11.00 น. ทดสอบความถนัดในวชิาชีพครู 
14.00 น.  สัมภาษณน์ักศึกษา  

วันพุธที่ 27  ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ/ไทย ณ ห้องโสต 1 วิทยาลัยแสงธรรม 
เดือน พฤษภาคม 2559  

วันที่ 3 – 31  เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศูนย์ภาษานิตโย (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 
วันพุธที ่ 18  ประชุมอธิการบา้นอบรม และประชุมคณาจารย ์เวลา 08.30 – 12.30 น. 

เดือน มิถุนายน 2559  
วันจันทร์ที่ 6  เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2559 

11.40 – 12.30 น. ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 
วันพฤหัสบดีที่ 16  พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและวันไหว้ครู  
วันเสาร์ที่  18  วันสุดทา้ยของการขอเพิ่มวิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ 25  วันสุดทา้ยของการเพิกถอนรายวิชา (ไม่ต้องเสียเงินคา่หน่วยกิต) 

และวันสุดท้ายของการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที ่1 
เดือน กรกฎาคม 2559  

วันจันทร์ที่ 18  หยุดเรียน (วันหยุดพิเศษ) 
วันอังคารที่ 19  หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา  
วันพุธที่ 20   หยุดเรียน วันเข้าพรรษา 
วันเสารท์ี่ 30  นักศึกษาชัน้ปี 4 ส่งโครงร่างสารนิพนธ์ ให้อาจารย์ทีป่รึกษา 
   วันสุดทา้ยของการเพิกถอนรายวิชา (ไม่ได้รบัเงินค่าหน่วยกิตคนื) 

เดือน สิงหาคม 2559 
วันพุธที่ 10   วันเรียนวันสุดท้ายก่อนปิดกลางภาค 
วันที่ 11 - 18  ปิดเรียนกลางภาค  
วันเสาร์ที่ 13  งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ พิธีบวชสังฆานกุรและพิธีแต่งตั้งฯ 
วันศุกร์ที่ 19  เปิดเรียนกลางภาค 

เดือน กันยายน 2559 
วันที่ 1 - 30  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วันเสาร์ที่ 3  อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบประจ าภาคเรียนที่ 1/2559  
วันพุธที่ 28  วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน  
วันศุกร์ที่ 30  วันเร่ิมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 

เดือน ตุลาคม 2559 
วันที่ 30 ก.ย. – 8 ต.ค.    การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 
วันพุธที่ 5  ทดสอบภาษาอังกฤษ/ไทย (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 

ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
     ช่วงเช้า เวลา 09.00 สอบข้อเขียน / ช่วงบา่ย เวลา 13.30 สอบ Oral Test 



 

วันพุธที่ 12  ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ/ไทย ณ ห้องโสต 1 วิทยาลัยแสงธรรม 
วันที่ 10 - 14  ฝึกภาคปฏิบัต ิ
วันที่ 15 ต.ค. – 3 พ.ย. ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 
วันจันทร์ที่ 31  อาจารย์ส่งผลการสอบ  

** วันท่ี 24 ตุลาคม 2559 – วันท่ี 10 มีนาคม 2560 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ฝึกการสอนครสิตศาสนธรรมตามโรงเรียน 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

เดือน พฤศจิกายน 2559 
วันศุกรท์ี่ 4  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559  เวลา 11.40 น.  ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี  

  วันเสาร์ที่ 5  ประชุมผู้แทนศิษย์เก่าครั้งที่ 8 สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา 
วันศุกร์ที่ 18  รับผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 
วันเสาร์ที่ 19  วันสุดทา้ยของการขอเพิ่มวิชาเรียน 

  วันพฤหัสบดีที่ 24  วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา Saengtham Bible Contest คร้ังที่ 6 
วันเสาร์ที่ 26  วันสุดทา้ยของการขอถอนวิชาเรียน (ไม่ต้องเสียเงนิค่าหน่วยกิต)  

และวันสุดท้ายของการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที ่2 
เดือน ธันวาคม 2559 

วันจันทร์ที่ 5  หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันเสารท์ี่ 10  หยุดเรียน วันรัฐธรรมนูญ  
วันเสาร์ที่ 17  สัปดาห์วชิาการและหอสมุด  
วันเสาร์ที่ 17  วันสุดทา้ยของการเพิกถอนรายวิชา (ไม่ได้รบัเงินค่าหน่วยกิตคนื) 
วันศุกรท์ี่ 16  วันครูค าสอนไทย (ฉลองสาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา) 
วันเสาร์ที่ 17  พิธีประสาทปริญญาบตัร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (รุ่น 12 – 13)  
วันพุธที่ 21   วันเรียนวันสุดท้ายก่อนปิดกลางภาค  

เดือน มกราคม 2560 
  วันศุกรท์ี่ 6  เร่ิมเรียนตามปกติ 

วันอังคารที่ 31  วันสุดทา้ยของการส่งสารนิพนธ ์สาขาวชิาเทววทิยา 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 2  วันฉลองสามเณราลัยแสงธรรม  
วันอังคารที่ 14  ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วันพุธที ่ 15  ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาเทววิทยา และ น.ศ.ปริญญาโท สาขาวชิา 

เทววิทยาจริยธรรม 
วันเสารท์ี่ 11  อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 
วันเสาร์ที่ 25  วันสุดทา้ยของการส่งสารนิพนธ ์สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา 

เดือน มีนาคม 2560 
วันเสาร์ที่ 4  วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน 
วันที่ 6 – 15  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 
วันที่ 6 - 8  สรุปการฝึกสอน และปัจฉิมนิเทศน.ศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา 

เดือน เมษายน 2560 
วันพุธที่ 12  วันสุดทา้ยของการส่งผลการสอบ 

เดือน พฤษภาคม 2560 
วันศุกรท์ี่ 26  ประกาศผลการสอบทุกชัน้ป ี

 

** วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 16 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 


