
ล ำดับ กิจกรรม วัน - เดือน - ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ

1 รำยงำนตัวนักศึกษำใหม่และช ำระเงินค่ำลงทะเบยีนเรียน ตำมประกำศกำรรับ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร  - นักศึกษำ

  - นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) รุ่น 53 นักศึกษำใหม่ และงำนทะเบยีน  - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบยีน

2 พบอำจำรย์ทีป่รึกษำ หอ้งทีก่ ำหนด  - นักศึกษำ

2.1 นักศึกษำภำคปกติ ติดตำมประกำศ  - อำจำรย์ทีป่รึกษำ

     - รหสั 59, 60, 61 กำรพบทีป่รึกษำ  - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

     - รหสั 62, 63 และงำนทะเบยีน

2.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ  (เสำร์ - อำทติย์) ติดตำมประกำศ

     - ทกุรุ่น กำรพบทีป่รึกษำ

3 วันเปดิ - ปดิ ภำคกำรศึกษำที ่2/2563 (เรียนตำมตำรำง) หอ้งทีก่ ำหนด  - นักศึกษำ

3.1 นักศึกษำภำคปกติ  - อำจำรย์ผู้สอน

     - รหสั 59, 60, 61, 62, 63, และนักศึกษำตกค้ำง จ.16 พ.ย. 63 - พ.10 มี.ค. 64  - อำจำรย์ทีป่รึกษำ

3.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์)  - คณะ / วิทยำลัย

     - ทกุรุ่น ส.14 พ.ย. 63 - อำ.28 ก.พ. 64  - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบยีน

4 กำรเพิม่ - ถอน วิชำเรียนด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ คณะ / วิทยำลัย  - นักศึกษำ

4.1 นักศึกษำภำคปกติ งำนทะเบยีน  - อำจำรย์ผู้สอน

     - รหสั 59, 60, 61, 62, 63  - อำจำรย์ทีป่รึกษำ

4.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์)  - คณะ / วิทยำลัย

     - ทกุรุ่น  - งำนทะเบยีน

     ยกเว้น นักศึกษำตกค้ำงและนักศึกษำเรียนเกินหน่วยกิต

ยื่นแบบฟอร์มค ำร้องทีง่ำนทะเบยีน

5 กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบยีนเรียนเหมำจ่ำย ธนำคำร  - นักศึกษำ

ภำคกำรศึกษำที ่2/2563 (ตามธนาคารที่มหาวิทยาลยัก าหนด) ทีม่หำวิทยำลัย พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที ่

5.1 นักศึกษำภำคปกติ ก ำหนด www.pnru.ac.th

     - รหสั 59, 60, 61, 62 ,63  ** ยกเว้น นักศึกษำตกค้ำง

5.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) ติดต่องำนทะเบยีน

     - รุ่น 42 - 52

  ปฏทินิกำรศึกษำ ปริญญำตรี

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

ส. 14 พ.ย. - ศ. 27 พ.ย. 63

ส. 14 พ.ย. - พฤ. 3 ธ.ค. 63

ข้อมูล Update ณ วันที ่16 ก.พ. 64  09.00 น.

http://www.pnru.ac.th/


ล ำดับ กิจกรรม วัน - เดือน - ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ

  ปฏทินิกำรศึกษำ ปริญญำตรี

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

ข้อมูล Update ณ วันที ่16 ก.พ. 64  09.00 น.

6 กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบยีนเรียนเหมำจ่ำย งำนกำรเงิน  - นักศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ ที ่2/2563 (ช าระล่าช้าและเสียค่าปรับ) มหำวิทยำลัยฯ พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที ่

6.1 นักศึกษำภำคปกติ www.pnru.ac.th

     - รหสั 59, 60, 61, 62 ,63  ** ยกเว้น นักศึกษำตกค้ำง

6.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) ติดต่องำนทะเบยีน

     - รุ่น 42 - 52

7 กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบยีนเรียนเหมำจ่ำย งำนกำรเงิน  - นักศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ ที ่2/2563 มหำวิทยำลัยฯ พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที่

 (โดยเขียนค าร้องขอช าระค่าลงทะเบยีนและเสียค่าปรับ) www.pnru.ac.th

7.1 นักศึกษำภำคปกติ และติดต่อ คณะ/วิทยำลัย

     - รหสั 59, 60, 61, 62 ,63 ทีน่ักศึกษำสังกัด

7.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์)  ** ยกเว้น นักศึกษำตกค้ำง

     - รุ่น 42 - 52 ติดต่องำนทะเบยีน

8 กำรยกเลิกวิชำเรียนด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ งำนทะเบยีน  - นักศึกษำ

8.1 นักศึกษำภำคปกติ  - อำจำรย์ผู้สอน

     - รหสั 59, 60, 61, 62, 63 และนักศึกษำตกค้ำง พ.10 ก.พ. - อ.23 ก.พ. 64  - งำนทะเบยีน

8.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์)

     - ทกุรุ่น และนักศึกษำตกค้ำง จ. 1 ก.พ. - อำ. 14 ก.พ. 64

     หมำยเหตุ นักศึกษำตกค้ำงยื่นค ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำ

ทีง่ำนทะเบยีน

9 กำรยื่นค ำร้องขอรักษำสถำนภำพ งำนทะเบยีน  - นักศึกษำ

[ ส ำหรับนักศึกษำทีต้่องกำรพกักำรเรียนและนักศึกษำทีไ่ม่ได้  - งำนทะเบยีน

ช ำระค่ำลงทะเบยีนเหมำจ่ำยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ]  - งำนกำรเงิน

9.1 นักศึกษำภำคปกติ

     - รหสั 59, 60, 61, 62 ,63 และนักศึกษำตกค้ำง

9.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์)

     - รุ่น 42 - 52 และนักศึกษำตกค้ำง

พฤ.24 ธ.ค. 63 - ส.16 ม.ค. 64

ศ. 4 ธ.ค. - พ. 23 ธ.ค. 63

อำ. 17 ม.ค. - อ. 9 มี.ค. 64

http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/


ล ำดับ กิจกรรม วัน - เดือน - ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ

  ปฏทินิกำรศึกษำ ปริญญำตรี

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

ข้อมูล Update ณ วันที ่16 ก.พ. 64  09.00 น.

10 โอนผลกำรศึกษำและยกเว้นผลกำรศึกษำรำยวิชำของนกัศึกษำใหม่ งำนทะเบยีน  - นักศึกษำ

 ●  ภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) นักศึกษำเข้ำใหม่ รุ่น 53  - อำจำรย์ทีป่รึกษำ

 (ต้องท ำใหเ้สร็จส้ินภำยในภำคกำรศึกษำแรก)  - สำขำวิชำ

 - งำนทะเบยีน

11 Download

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำทัว่ไปด้วยตนเอง

12 กำรสอบกลำงภำค หอ้งทีก่ ำหนด  - นักศึกษำ

12.1 นักศึกษำภำคปกติ  - อำจำรย์ผู้สอน

     - รหสั 59, 60, 61, 62, 63 และนักศึกษำตกค้ำง จ. 4 ม.ค. - ศ. 8 ม.ค. 64  - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

12.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) และงำนทะเบยีน

     - ทกุรุ่น ส. 9 ม.ค. - อำ. 10 ม.ค. 64

13 กำรสอบปลำยภำค หอ้งทีก่ ำหนด  - นักศึกษำ 

13.1 นักศึกษำภำคปกติ  - อำจำรย์ผู้สอน

     - รหสั 59, 60, 61, 62, 63 และนักศึกษำตกค้ำง พฤ. 11 มี.ค. - พฤ. 25 มี.ค. 64  - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

13.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์) และงำนทะเบยีน

     - ทกุรุ่น ส. 6 มี.ค. - อำ. 7 มี.ค. 64

14 กำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ ศ. 19 มี.ค. - พ. 7 เม.ย. 64 ระบบเครือข่ำย  - นักศึกษำ

(ก่อนตรวจสอบผลกำรเรียน) www.pnru.ac.th/  - อำจำรย์ผู้สอน

access/input.php  - งำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

15 วันหยุดงดกำรเรียนกำรสอน

15.1 วันหยุดพเิศษตำมมติคณะรัฐมนตรี พฤ. 19 พ.ย. 63

15.2 วันหยุดพเิศษตำมมติคณะรัฐมนตรี ศ. 20 พ.ย. 63

15.3 วันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ พฤ. 10 ธ.ค. 63

15.4 วันหยุดพเิศษตำมมติคณะรัฐมนตรี ศ. 11 ธ.ค. 63

15.5 วันหยุดวันส้ินปแีละวันปใีหม่ พฤ. 31 ธ.ค. 63 

15.6 วันหยุดวันขึ้นปใีหม่  ศ. 1 ม.ค. 64

15.7 วันหยุด เสำร์ - อำทติย์ (วันหยุดต่อเนือ่งวันขึ้นปใีหม่) ส. 2 ม.ค. - อำ. 3 ม.ค. 64

15.8 วันมำฆบชูำ ศ. 26 ก.พ. 64

15.9 วันตรุษจีน (วันหยุดพเิศษตำมมติ ครม.) ศ. 12 ก.พ. 64

ส. 14 พ.ย. 63 - อ. 9 มี.ค. 64

ตลอดภำคกำรศึกษำ www.pnru.ac.th

http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/


ล ำดับ กิจกรรม วัน - เดือน - ปี สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ

  ปฏทินิกำรศึกษำ ปริญญำตรี

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

ข้อมูล Update ณ วันที ่16 ก.พ. 64  09.00 น.

16 วันหยุดทีม่ีกำรเรียนกำรสอนชดเชย หอ้งทีก่ ำหนด

16.1 วันพฤหสับดี ที ่19 พ.ย. 63                   เรียนชดเชย จ. 1 มี.ค. 64  - นักศึกษำ

16.2 วันศุกร์ ที ่20 พ.ย. 63                         เรียนชดเชย อ. 2 มี.ค. 64  - อำจำรย์ผู้สอน

16.3 วันพฤหสับดี ที ่10 ธ.ค. 63                   เรียนชดเชย พ. 3 มี.ค. 64

16.4 วันศุกร์ ที ่11 ธ.ค. 63                         เรียนชดเชย พฤ. 4 มี.ค. 64

16.5 วันพฤหสับดี ที ่31 ธ.ค. 63                   เรียนชดเชย ศ. 5 มี.ค. 64

16.6 วันศุกร์ ที ่1 ม.ค. 64                          เรียนชดเชย จ. 8 มี.ค. 64

16.7 วันศุกร์ ที ่26 ก.พ. 64                        เรียนชดเชย อ. 9 มี.ค. 64

16.8 วันศุกร์ ที ่12 ก.พ. 64                        เรียนชดเชย พ. 10 มี.ค. 64

17 กำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ จ. 11 ม.ค. - พ. 10 มี.ค. 64 งำนทะเบยีน  - นักศึกษำ

[ ส ำหรับผู้ทีศึ่กษำภำคกำรศึกษำสุดทำ้ย ]  - อำจำรย์ทีป่รึกษำ

 - งำนทะเบยีน

18 กำรยื่นค ำร้องขอสอบปลำยภำค [ กรณีขำดสอบ ] ภำยใน 2 สัปดำห ์นับต้ังแต่ กลุ่มวิชำศึกษำทัว่ไป  - นักศึกษำ

18.1 นักศึกษำภำค ปกติ วันสอบวิชำนัน้  - กลุ่มวิชำศึกษำทัว่ไป

18.2 นักศึกษำภำค กศ.พบ (เสำร์ - อำทติย์ )

18.3 นักศึกษำตกค้ำง

19 กำรส่งผลกำรเรียน Online ภำคกำรศึกษำที ่2/2563 คณะ / วิทยำลัยฯ  - อำจำรย์ผู้สอน

19.1 ส ำเร็จกำรศึกษำ พฤ. 11 มี.ค. - อำ. 28 มี.ค. 64

19.2 ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ พฤ. 11 มี.ค. - อำ. 4 เม.ย. 64

หมำยเหตุ กำรส่งผลกำรเรียน Online อำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำม

ควำมเหมำะสมกรุณำตรวจสอบจำกประกำศกำรส่งผลกำรเรียน

20 เปดิภำคกำรศึกษำ 3/2563 (ภำคฤดูร้อน)

  - นักศึกษำภำคกศ.พบ ส. 20 มี.ค. 64

หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงก ำหนดกำรข้ำงต้น โดยจะแจ้งใหท้รำบทำงเว็บไซต์


