
ลําดับ วัน - เดือน - ปี
ท่ี [ เวลา ]
1 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา      คณะ/สาขา

         นักศึกษาปริญญาโท ตามห้องท่ีกําหนด สํานักส่งเสริมวิชาการ
         นักศึกษาปริญญาเอก และงานทะเบียน

2 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
และชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามห้องท่ีกําหนด      นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาโท      สํานักส่งเสริมวิชาการ
         นักศึกษาปริญญาเอก และงานทะเบียน

3 วันสอบ วัดความรู้ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์      นักศึกษา

นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าท่ีย่ืนใบสมัครสอบ ห้องท่ีกําหนด       คณะ

         นักศึกษาปริญญาโท อา. 6 พ.ย. 65      สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

    สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 วันเปิด – ปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2565  - นักศึกษา
เรียนตามตาราง  - อาจารย์ผู้สอน
         นักศึกษาปริญญาโท ห้องท่ีกําหนด  - อาจารย์ท่ีปรึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก  - คณะ / วิทยาลัย

 - สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
 - สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 วันหยุดเรียน 
เสาร์ - อาทิตย์ (ช่วงปีใหม่) ส. 31 ธ.ค.65 - อา. 1 ม.ค. 66

6 การขอเพ่ิม - ลด รายวิชาเรียน
         นักศึกษาปริญญาโท งานทะเบียน      นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก      อาจารย์ผู้สอน

กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

แก้ไข ณ วันท่ี 19 ต.ค. 65

ตามประกาศการรับนักศึกษาใหม่

ตามประกาศการรับนักศึกษาใหม่

ส. 12 พ.ย. 65 - อา. 26 ก.พ. 66

ส. 12 พ.ย. - ศ. 25 พ.ย. 65

ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา 2 / 2565

สําหรับนักศึกษา
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หมายเหตุ ย่ืนแบบฟอร์มคําร้องขอ เพ่ิม - ลด      อาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ีงานทะเบียน      คณะ / วิทยาลัยฯ

     งานทะเบียน

7 ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนท่ีธนาคาร
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ธนาคาร  - นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พิมพ์ใบ Pay-in Slip ได้ท่ี 
         นักศึกษาปริญญาเอก หรือ ระบบบริการการศึกษา

ชําระด้วยคิวอาร์โค้ด reg.pnru.ac.th
ผ่านโมบายแบงค์ก้ิง  - งานทะเบียน

ของธนาคาร  - สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 การชําระเงินล่าช้าและเสียค่าปรับ  - นักศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2565 งานการเงิน พิมพ์ใบ Pay-in Slip ได้ท่ี 
         นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฯ ระบบบริการการศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก reg.pnru.ac.th

 - งานทะเบียน
 - สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 การขอผ่อนผันการชําระเงินและเสียค่าปรับ  - นักศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2565 งานการเงิน พิมพ์ใบ Pay-in Slip ได้ท่ี 
         นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฯ ระบบบริการการศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก reg.pnru.ac.th

 - งานทะเบียน
 - สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 การขอถอนรายวิชา
         นักศึกษาปริญญาโท งานทะเบียน      นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก      อาจารย์ผู้สอน

ศ. 2 ธ.ค. - พ. 21 ธ.ค. 65

พฤ. 22 ธ.ค. 65 - ศ. 13 ม.ค. 66

จ. 30 ม.ค. - อา. 12 ก.พ. 66

ส. 12 พ.ย. - พฤ. 1 ธ.ค. 65
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หมายเหตุ ย่ืนคําร้องขอถอนรายวิชาท่ีงานทะเบียน      งานทะเบียน

11 การย่ืนคําร้องขอรักษาสถานภาพ
[ สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียน
  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ]
         นักศึกษาปริญญาโท งานทะเบียน      นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก      งานทะเบียน

12 การเทียบโอนหน่วยกิต
ของนักศึกษาใหม่ระดับบัญฑิตศึกษา
(ต้องทําให้เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาแรก)     นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาโท งานทะเบียน      อาจารย์ที่ปรึกษา / สาขาวิชา

         นักศึกษาปริญญาเอก     งานทะเบียน

13 ย่ืนใบสมัครสอบวัดความรู้      นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์       คณะ
         นักศึกษาปริญญาโท  ติดตามกําหนดการทางเว๊บไซต์ grad.pnru.ac.th      สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

14 สอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์      นักศึกษา

ช่องทางออนไลน์       คณะ
         นักศึกษาปริญญาโท ท่ีอาจารย์      สํานักส่งเสริมวิชาการ

กําหนด และงานทะเบียน
    สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ย่ืนหลักฐานสอบประมวลความรู้
(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข) ส. 3 ธ.ค. 65 - อา 12 ก.พ. 66 คณะ / สาขา ประธานสาขา

16 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้
(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข) อา. 19 ก.พ. 66 ห้องสอบท่ีกําหนด ประธานสาขา

ติดตามกําหนดการทางเว๊บไซต์

ส. 14 ม.ค. - ศ. 3 มี.ค. 66

ส. 12 พ.ย. 65 - ศ. 3 มี.ค. 66
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17 วันสุดท้ายของการย่ืนเอกสารขอสอบ 5 บท
วิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ พฤ. 2 ก.พ. 66 คณะ / สาขา ประธานสาขา
ของภาคการศึกษาท่ี 2/2565

18 วันสุดท้ายของการสอบ 5 บท
วิทยานิพนธ์  / ค้นคว้าอิสระ อา. 5 มี.ค. 66
ของภาคการศึกษาท่ี 2/2565

19 การสอบปลายภาค
         นักศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี ห้องท่ีกําหนด      นักศึกษา
         นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นท่ี      อาจารย์ผู้สอน

     สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ระบบบริการการศึกษา      นักศึกษา
reg.pnru.ac.th      อาจารย์ผู้สอน

     งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

21 การส่งผลการเรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2565
      สําเร็จการศึกษา จ. 6 มี.ค. - อา. 19 มี.ค. 66 ระบบบริการการศึกษา  - อาจารย์ผู้สอน
     ไม่สําเร็จการศึกษา    จ. 6 มี.ค. - อา. 26 มี.ค. 66 reg.pnru.ac.th  - ประธานสาขาวิชา
    หมายเหตุ  การส่งผลการเรียน Online หรือ  - คณบดี หรือ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม grade.pnru.ac.th รองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย
กรุณาตรวจสอบจากประกาศการส่งผลการเรียน

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการข้างต้น กรุณาติดตามทางเว็บไซต์

ส. 4 มี.ค. - อา. 5 มี.ค. 66

23 วันเปิดภาคการศึกษา 3/2565 ส. 25 มี.ค. 66

20 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ อ. 14 มี.ค. - ศ. 31 มี.ค. 66   
(ก่อนตรวจสอบผลการเรียน)

22 ปิดภาคการศึกษา 2/2565 จ. 6 มี.ค - ศ. 24 มี.ค. 66


