
(สําหรับนักศึกษา)

วัน - เดือน - ป

[ เวลา ]

1 รายงานตัว  และชําระคาลงทะเบียนเรียน      นักศึกษา

นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย) สํานักสงเสริมวิชาการ      สํานักสงเสริมวิชาการ

        รุนที่ 45 และงานทะเบียน และงานทะเบียน

2 พบอาจารยที่ปรึกษา

  2.1  นักศึกษาภาคปกติ      นักศึกษา

      รหัส 56, 57, 58 09.00 - 11.00  น.      อาจารยที่ปรึกษา

      รหัส 59, 60 13.00 - 15.00  น.      งานอาคารสถานที่

  2.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย)

อา.29 ต.ค.60

09.00 - 11.00  น.

3 วันเปด – ปดภาคการศึกษาที่ 2/2560

เรียนตามตาราง      นักศึกษา

  3.1  นักศึกษาภาคปกติ      อาจารยผูสอน

        รหัส  56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง      คณะ / วิทยาลัยฯ

  3.2 นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย)      สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

4 การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน

4.1 นักศึกษาภาคปกติ คณะ/วิทยาลัย

     นักศึกษา

งานทะเบียน      อาจารยผูสอน

4.2 นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย) สํานักสงเสริมวิชาการ      อาจารยที่ปรึกษา

และงานทะเบียน      คณะ / วิทยาลัยฯ

     งานทะเบียน

ยกเวน นักศึกษาตกคางและนักศึกษาเรียนเกิน

ยื่นแบบฟอรมคํารองเพิ่ม-ถอน และขอเปดหมูเรียนพิเศษ

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5 ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร

ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2560

  5.1  นักศึกษาภาคปกติ

     นักศึกษา

  5.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย) พิมพใบ Pay - in  Slip

จาก  www.pnru.ac.th

6 การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ ** ยกเวน นักศึกษาตกคาง

  6.1  นักศึกษาภาคปกติ ติดตองานทะเบียน **
ฝายการเงิน

มหาวิทยาลัยฯ

  6.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร - อาทิตย)

7 การขอผอนผันการชํารเงินและเสียคาปรับ       นักศึกษา

 7.1  นักศึกษาภาคปกติ พิมพใบ Pay - in  Slip

ธนาคารที่กําหนด        รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 

        ทุกรุน

จ.30 ต.ค. -ส.18 พ.ย.60

อา.19 พ.ย. - ศ.8 ธ.ค.60
        รหัส 56, 57, 58, 59, 60  และนักศึกษาตกคาง  

        ทุกรุน

ส.28 ต.ค.60

จ.30 ต.ค.60 - อ.13 ก.พ.61

        รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง  

         ทุกรุน 

ลําดับที่ กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ

      ทุกรุน

พ.25 ต.ค.60

หองที่กําหนด

หองที่กําหนด

จ.30 ต.ค. - อา.12 พ.ย.60

        ทุกรุน ส.4 พ.ย.60 - อา.18 ก.พ.61
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ฝายการเงิน จาก  www.pnru.ac.th

มหาวิทยาลัย และ ติดตอที่ คณะ/วิทยาลัย

 7.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร - อาทิตย) ที่นักศึกษาสังกัด

** ยกเวน นักศึกษาตกคาง

ติดตองานทะเบียน **

8 การยกเลิกวิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน

8.1  นักศึกษาภาคปกติ

     นักศึกษา
งานทะเบียน      อาจารยผูสอน

8.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร - อาทิตย) สํานักสงเสริมวิชาการ      งานทะเบียน

และงานทะเบียน

ยกเวน นักศึกษาตกคางยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชา
ที่งานทะเบียน

9 การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ

[ สําหรับนักศึกษาที่ไมไดชําระคาลงทะเบียน

  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ]

9.1  นักศึกษาภาคปกติ งานทะเบียน      นักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการ      งานทะเบียน

และงานทะเบียน

9.2  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร - อาทิตย)

10 โอนผลการศึกษา และยกเวนผลการศึกษารายวิชา

ของนักศึกษาใหม งานทะเบียน     นักศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการ      อาจารยที่ปรึกษา / สาขาวิชา

ส.4 พ.ย.60 - อา.18 ก.พ.61 และงานทะเบียน     งานทะเบียน

(ตองทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก)

12 การสอบปลายภาค

  12.1 นักศึกษาภาคปกติ

     นักศึกษา

หองที่กําหนด      อาจารยผูสอน

  12.2 นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย)      สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

     นักศึกษา

พ.21 ก.พ. - อ.13 ม.ีค.61      อาจารยผูสอน
www.pnru.ac.th/      งานประกันคุณภาพ

(กอนตรวจสอบผลการเรียน) access/input.php การศึกษา

14 วันหยุดเรียน

13

ระบบเครือขาย

        รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 

        ทุกรุน 

      กศ.พบ.(เสาร-อาทิตย) รุน 45

www.pnru.ac.th

การประเมินผลการสอนของอาจารย

ส. 24 ก.พ. - อา. 25 ก.พ. 61

       รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 

        ทุกรุน 

พ.14 ก.พ. - พฤ. 22 ก.พ. 61

อ.16 ม.ค. - จ.29 ม.ค.61

ส.20 ม.ค.- อา.4 ก.พ.61
        ทุกรุน

        รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 

        รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 

        ทุกรุน

ส.9 ธ.ค. - พฤ.28 ธ.ค.60

11 Download คูมือรายวิชาศึกษาทั่วไปดวยตนเอง ตลอดภาคการศึกษา
คูมือรายวิชาการศึกษาทั่วไป GE

ศ.29 ธ.ค.60-ศ.23 ก.พ.61

http://www.pnru.ac.th/
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14.1 วันคลายวันพระราชสมภพ อ.5 ธ.ค.60

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  14.2  วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จ.11 ธ.ค.60

  14.3  วันหยุดตอเนื่องและวันหยุดชดเชยวันสิ้นปและวันปใหม ส.30 ธ.ค.-อ.2 ม.ค. 61

 

15 เรียนชดเชย  

     ** ใชตารางสอนวันจันทร จ.12 ก.พ.61 หองที่กําหนด      นักศึกษา

     ** ใชตารางสอนวันอังคาร อ.13 ก.พ.61      อาจารยผูสอน

16 การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา งานทะเบียน      นักศึกษา

[ สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย ] สํานักสงเสริมวิชาการ      งานทะเบียน

และงานทะเบียน

17 การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค

[ กรณีขาดสอบ ]

  17.1 นักศึกษาภาคปกติ      นักศึกษา

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป      กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

  17.2 นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร – อาทิตย)

18 การสงผลการเรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2560

     สําเร็จการศึกษา ศ.23 ก.พ. - พฤ.8 ม.ีค.61 คณะ / วิทยาลัยฯ      อาจารยผูสอน

     ไมสําเร็จการศึกษา    ศ.23 ก.พ. - พฤ.15 ม.ีค.61

         ทุกรุน 

ภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแต

วันสอบวิชานั้น

พ.6 ธ.ค.60 - พฤ.23 ก.พ.61

   รหัส 56, 57, 58, 59, 60 และนักศึกษาตกคาง 
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