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1 สอบสมัภาษณนั์กศึกษาเขา้ใหม่ระดบับัณฑิตศึกษา      คณะ/สาขา

         นักศึกษาปรญิญาโท หอ้งที่ก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการ

         นักศึกษาปรญิญาเอก และงานทะเบยีน

2 รายงานตวันักศึกษาใหม ่ระดบับัณฑิตศึกษา

และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน หอ้งที่ก าหนด      นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาโท      ส านักส่งเสริมวชิาการ

         นักศึกษาปรญิญาเอก และงานทะเบยีน

3 สอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์      นักศึกษา

นักศึกษาใหม่       คณะ

         นักศึกษาปรญิญาโท หอ้งที่ก าหนด      ส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

     ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 วันเปิด – ปิดภาคการศึกษาที ่1/2565

เรียนตามตาราง หอ้งที่ก าหนด      นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาโท       อาจารย์ผู้สอน

         นักศึกษาปรญิญาเอก       คณะ / วทิยาลัยฯ

     ส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

5 การขอเพ่ิม-ลด รายวิชาเรียน

         นักศึกษาปรญิญาโท  งานทะเบยีน      นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก       อาจารย์ผู้สอน

     อาจารย์ที่ปรึกษา

     คณะ / วทิยาลัยฯ

     งานทะเบยีน

     ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศการรับนักศึกษาใหม่

ตามประกาศการรับนักศึกษาใหม่

ส. 2 ก.ค. - อา. 9 ต.ค. 65

จ. 27 มิ.ย. - อา. 10 ก.ค.. 65

อา. 26 มิ.ย. 65

ล าดับที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

ส าหรับนักศึกษา ปรับปรุง ณ วนัที่ 21 ก.ค. 65

ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา 1 / 2565
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6 ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทีธ่นาคาร ธนาคาร    นักศึกษา

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2565 ที่มหาวทิยาลัยก าหนด พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที่ 

         นักศึกษาปรญิญาโท  หรือ ระบบบริการการศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก  ช าระด้วยคิวอาร์โค้ด reg.pnru.ac.th

ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง    งานทะเบยีน

ของธนาคาร    ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 การช าระเงินล่าชา้และเสียค่าปรับ งานการเงิน    นักศึกษา

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2565 มหาวทิยาลัยฯ    พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที่ 

         นักศึกษาปรญิญาโท  ระบบบริการการศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก  reg.pnru.ac.th

   งานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 การขอผ่อนผันการช าระเงินและเสียค่าปรับ งานารเงิน    นักศึกษา

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2565 มหาวทิยาลัย     พมิพใ์บ Pay-in Slip ได้ที่ 

         นักศึกษาปรญิญาโท  ระบบบริการการศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก  reg.pnru.ac.th

   งานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 การขอถอนรายวิชา งานทะเบยีน

         นักศึกษาปรญิญาโท       นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก      อาจารย์ผู้สอน

หมายเหต ุยื่นค ารอ้งขอถอนรายวิชาที่งานทะเบยีน      งานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส. 16 ก.ค. - ศ. 7 ต.ค. 65

อา. 17 ก.ค. - ศ. 5 ส.ค. 65

ส. 6 ส.ค. - ศ. 26 ส.ค.. 65

จ. 27 มิ.ย. - ส. 16 ก.ค. 65

http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/
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10 การยื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพ

[ ส าหรับนักศึกษาทีไ่มไ่ดช้ าระค่าลงทะเบียน

  และค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ ]

         นักศึกษาปรญิญาโท  งานทะเบยีน      นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก      งานทะเบยีน

     งานการเงิน

11 การเทียบโอนหน่วยกิต

ของนักศึกษาใหมร่ะดบับัญฑิตศึกษา     นักศึกษา

(ตอ้งท าให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก)     อาจารย์ที่ปรึกษา

         นักศึกษาปรญิญาโท งานทะเบยีน    สาขาวชิา

         นักศึกษาปรญิญาเอก     คณะ / วทิยาลัย

    งานทะเบยีน

12 ยื่นหลักฐานสอบประมวลความรู้

(ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกแผน ข) ส. 23 ก.ค. - อา. 25 ก.ย. 65 คณะ / สาขา ประธานสาขา

13 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้

(ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกแผน ข) อา. 2 ต.ค. 65 หอ้งสอบที่ก าหนด ประธานสาขา

14 วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารขอสอบ 5 บท

วิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ พฤ. 15 ก.ย. 65 คณะ / สาขา ประธานสาขา

ของภาคการศึกษา ที ่1/2565

15 วันสุดท้ายของการสอบ 5 บท

วิทยานิพนธ์  / ค้นคว้าอิสระ อา. 16 ต.ค. 65

ของภาคการศึกษาที ่1/2564

ส. 27 ส.ค. - ศ. 14 ต.ค. 65

จ. 27 มิ.ย. - ศ. 14 ต.ค. 65
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16 การสอบปลายภาค

         นักศึกษาปรญิญาโท หอ้งที่ก าหนด      นักศึกษา

         นักศึกษาปรญิญาเอก      อาจารย์ผู้สอน

     ส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ยื่นใบสมัครสอบวัดความรู ้(ภาคการศึกษาที่ 2/2565)      นักศึกษา

ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์       คณะ / สาขา

         นักศึกษาปรญิญาโท  ส. 1 ต.ค. อา. 16 ต.ค. 65
grad.pnru.ac.th

     ส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 วันสอบ วัดความรู ้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์      นักศึกษา

 นักศึกษาทีย่ื่นใบสมัครสอบ (ภาคการศึกษาที ่2/2565) หอ้งที่ก าหนด       คณะ / สาขา

         นักศึกษาปรญิญาโท อา. 6 พ.ย. 65      ส านักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน

   ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

     นักศึกษา

ระบบบริการการศึกษา      อาจารย์ผู้สอน

reg.pnru.ac.th
     งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

    ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส. 15 ต.ค. - อา. 16 ต.ค. 65

19 การประเมนิผลการสอนของอาจารย์
ศ. 28 ต.ค. - พ. 16 พ.ย. 65 

(ก่อนตรวจสอบผลการเรียน)

http://www.pnru.ac.th/
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20 การส่งผลการเรยีน Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565

      ส าเร็จการศึกษา ศ. 21 ต.ค. - พฤ. 3 พ.ย. 65 ระบบบริการการศึกษา    อาจารย์ผู้สอน

     ไมส่ าเร็จการศึกษา    ศ. 21 ต.ค. - พฤ. 10 พ.ย. 65 reg.pnru.ac.th  - ประธานสาขาวชิา

    หมายเหต ุ การส่งผลการเรยีน Online หรือ    คณบดี หรือ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม grade.pnru.ac.th รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

กรณุาตรวจสอบจากประกาศการส่งผลการเรยีน

21 จ. 17 ต.ค. - ศ. 11 พ.ย. 65

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2565

ปิดภาคการศึกษา 1/2565

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงก าหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งใหท้ราบทางเวบ็ไซต์

22 ส. 12 พ.ย. 65












