
(บัณฑิตศึกษา)

วัน - เดือน - ป

[ เวลา ]

1 สอบสัมภาษณนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษา      คณะ/สาขา

         นักศึกษาปริญญาโท ตามหองท่ีกําหนด สํานักสงเสริมวิชาการ

         นักศึกษาปริญญาเอก และงานทะเบียน

2 รายงานตัวนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา

และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน สํานักสงเสริมวิชาการ      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท และงานทะเบียน      สํานักสงเสริมวิชาการ

         นักศึกษาปริญญาเอก และงานทะเบียน

3 วันเปด – ปดภาคการศึกษาที่ 1/2562

เรียนตามตาราง      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท       อาจารยผูสอน

         นักศึกษาปริญญาเอก       คณะ / วิทยาลัยฯ

     สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

4 การขอเพิ่ม-ลด รายวิชาเรียน

         นักศึกษาปริญญาโท  คณะ/วิทยาลัย      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก  งานทะเบียน      อาจารยผูสอน

หมายเหตุ ยื่นแบบฟอรมคํารองขอเพ่ิม-ลด สํานักสงเสริมวิชาการ      อาจารยท่ีปรึกษา

ท่ีงานทะเบียน และงานทะเบียน      คณะ / วิทยาลัยฯ

     งานทะเบียน

5 ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร

ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2562      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท  พิมพใบ Pay - in  Slip

         นักศึกษาปริญญาเอก  จาก  www.pnru.ac.th

** ยกเวน นักศึกษาตกคาง

ติดตองานทะเบียน **

อ. 25 มิ.ย. - จ. 8 ก.ค. 62

อ. 25 มิ.ย. - อา. 14 ก.ค. 62

ส. 15 มิ.ย. 62

ลําดับ

ที่
กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ

หองท่ีกําหนด

ส. 22 มิ.ย. 62

ส. 29 มิ.ย. - อา. 6 ต.ค. 62

ธนาคารท่ีกําหนด

ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 / 2562
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6 การชําระเงินลาชาและเสียคาปรับ

         นักศึกษาปริญญาโท  ฝายการเงิน      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยฯ พิมพใบ Pay - in  Slip

จาก  www.pnru.ac.th

** ยกเวน นักศึกษาตกคาง

ติดตองานทะเบียน **

7 การขอผอนผันการชําระเงินและเสียคาปรับ       นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท  ฝายการเงิน พิมพใบ Pay - in  Slip

         นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย จาก  www.pnru.ac.th

และ ติดตอที่ คณะ/วิทยาลัย

ท่ีนักศึกษาสังกัด

** ยกเวน นักศึกษาตกคาง

ติดตองานทะเบียน **

8 การขอถอนรายวิชา

         นักศึกษาปริญญาโท  งานทะเบียน      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก สํานักสงเสริมวิชาการ      อาจารยผูสอน

หมายเหตุ ยื่นคํารองขอถอนรายวิชาท่ีงานทะเบียน และงานทะเบียน      งานทะเบียน

9 การย่ืนคํารองขอรักษาสถานภาพ

[ สําหรับนักศึกษาที่ไมไดชําระคาลงทะเบียน

  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ]

         นักศึกษาปริญญาโท  งานทะเบียน      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก สํานักสงเสริมวิชาการ      งานทะเบียน

และงานทะเบียน

จ..15 ก.ค. - ส.3 ส.ค.62

อา. 4 ส.ค. - ศ. 23 ส.ค.62

ส. 13 ก.ค. - ศ. 4 ต.ค.62

ส. 24 ส.ค. - จ. 7 ต.ค.62
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10 การเทียบโอนหนวยกิต

ของนักศึกษาใหมระดับบัญฑิตศึกษา

(ตองทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก) งานทะเบียน     นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท สํานักสงเสริมวิชาการ      อาจารยท่ีปรึกษา / สาขาวิชา

         นักศึกษาปริญญาเอก และงานทะเบียน     งานทะเบียน

11 ย่ืนหลักฐานสมัครสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร นักศึกษาใหม งานทะเบียน      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาโท  สํานักสงเสริมวิชาการ      สํานักสงเสริมวิชาการ

         นักศึกษาปริญญาเอก  และงานทะเบียน และงานทะเบียน

12 สอบวัดความรู ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร

นักศึกษาใหม

         นักศึกษาปริญญาโท หองท่ีกําหนด      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก      สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

13 ย่ืนหลักฐานสอบประมวลความรู

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ข) ส. 20 ก.ค. - อา 22  ก.ย. 62 คณะ / สาขา ประธานสาขา

14 วันสุดทายของการสอบประมวลความรู

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ข) อา 29 ก.ย. 62 หองสอบท่ีกําหนด ประธานสาขา

15 วันสุดทายของการย่ืนเอกสารขอสอบ 5 บท

วิทยานิพนธ/คนควาอิสระของภาคการศึกษาที่ ศ. 13 ก.ย. 62 คณะ / สาขา ประธานสาขา

1/2562

อ. 25 มิ.ย. - จ. 7 ต.ค. 62

ส. 29 มิ.ย. - อา 14 ก.ค. 62

อา. 21 มิ.ย. 62



(บัณฑิตศึกษา)

วัน - เดือน - ป

[ เวลา ]

ลําดับ

ที่
กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 / 2562

16 วันสุดทายของการสอบ 5 บท

วิทยานิพนธ  / คนควาอิสระ อา 13 ต.ค. 62

ของภาคการศึกษาที่ 1/2562

17 การสอบปลายภาค

         นักศึกษาปริญญาโท หองท่ีกําหนด      นักศึกษา

         นักศึกษาปริญญาเอก      อาจารยผูสอน

     สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

ระบบเครือขาย      นักศึกษา

www.pnru.ac.th/      อาจารยผูสอน

access/input.php      งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

19 การสงผลการเรียน Online ภาคการศึกษาที่ 1/2562

      สําเร็จการศึกษา ส. 19 ต.ค.- ศ. 1 พ.ย.62 คณะ / วิทยาลัยฯ      อาจารยผูสอน

     ไมสําเร็จการศึกษา    ส.19 ต.ค.- ศ. 8 พ.ย.62

    หมายเหตุ  การสงผลการเรียน Online

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรุณาตรวจสอบจากประกาศการสงผลการเรียน

ส.12 ต.ค. - อา.13 ต.ค.62

วันเปดภาคการศึกษา 2/5262 ส. 9 พ.ย. 6220

18 การประเมินผลการสอนของอาจารย
จ.21 ต.ค. - ศ.8 พ.ย.62 

(กอนตรวจสอบผลการเรียน)


