
                     ปฏิทินวิชาการ โครงการบัณฑิตศึกษา

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2554

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
พฤ. 15 ก.ย. 2554 เปิดรับลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา

และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
(ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 8)

พ. 19 ต.ค. 2554 นักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 50-54 ธนาคารที่กําหนด สํานักส่งเสริมวิชาการ

ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
พฤ. 20 ต.ค. - ศ. 18 พ.ย. 2554 นักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 50-54 โครงการบัณฑิตศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการ

ผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียน
 (โดยเสียค่าปรับ)

สัปดาห์ที่ 1
ส. 17 ธ.ค. 2554 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2554

อ. 13 - ศ. 16 ธ.ค. 2554 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 17 - อา. 18 ธ.ค. 2554 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

อ. 13 - ศ. 16 ธ.ค. 2554 ย่ืนหลักฐานขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
ย่ืนหลักฐานสมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
ย่ืนหลักฐานสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

สัปดาห์ที่ 2
จ. 19 - ศ. 23 ธ.ค. 2554 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 24 - อา. 25 ธ.ค. 2554 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 31 ธ.ค. 2554 หยุดวันสิ้นปี
อา. 1 ม.ค. 2555 หยุดวันข้ึนปใีหม่
2-3 ม.ค. 2555 หยุดชดเชยวันข้ึนปใีหม่

สัปดาห์ที่ 3
จ. 26 - ศ. 30 ธ.ค. 2554 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 7 - อา. 8 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

อา. 8 ม.ค. 2555  เวลา 9.00 - 12.00 น. สอบวัดความรู้ฯ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่กําหนด โครงการบัณฑิตศึกษา

อา. 8 ม.ค. 2555  เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบวัดความรู้ฯ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่กําหนด โครงการบัณฑิตศึกษา

อา. 15 ม.ค. 2555 ปิดรับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการฯ โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 8

พ. 4 - อา. 8 ม.ค. 2555 สมัครสอบประมวลความรู้ โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ข)

�

�

�

�

�

��



วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์ที่ 4

พ. 4 - ศ. 6 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 14 - อา. 15 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 5
จ. 9 - ศ. 13 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 21 - อา. 22 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 6
จ. 16 - ศ. 20 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 28 - อา. 29 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

พฤ. 1 มี.ค. 2555 สิ้นสุดการส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา

งานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 8

สัปดาห์ที่ 7
จ. 23 - ศ. 27 ม.ค. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 4 - อา. 5 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 8
จ. 30 ม.ค. - ศ. 3 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 11 - อา. 12 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 9
จ. 6, พ. 8 - ศ. 10 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 18 - อา. 19 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 18 - อา. 19 ก.พ. 2555 สอบประมวลความรู้ ห้องสอบที่กําหนด โครงการบัณฑิตศึกษา

 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ข)
ส. 11 ก.พ. 2555 วันสุดท้ายของการย่ืนเอกสารขอสอบ

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของ
ภาคการศึกษา 2/2554

สัปดาห์ที่ 10
จ. 13 - ศ. 17 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ส. 25 - อา. 26 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 11
จ. 20 - ศ. 24 ก.พ. 2555 นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
ส. 3 - อา. 4 มี.ค. 2555 นักศึกษาภาคพิเศษ (ส.-อา.) เรียนตามปกติ ห้องเรียนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 12
จ. 27 ก.พ. 2555 เรียนตามปกติ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ตารางเรียนวันจันทร์ (ชดเชย จ. 2 ม.ค. 2555)
อ. 28 ก.พ. 2555 เรียนตามปกติ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

ตารางเรียนวันอังคาร (ชดเชย อ. 3 ม.ค. 2555)
พ. 29 ก.พ. 2555 เรียนตามปกติ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
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วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
ตารางเรียนวันอังคาร (ชดเชย อ. 7 ก.พ. 2555)

พฤ. 1 - ศ. 2 มี.ค. 2555 สอบปลายภาค (นักศึกษาภาคปกติ) ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
(สําหรับนศ.ที่มีตารางเรียนวันพฤ.และ ศ.)

จ. 5- อ. 6 มี.ค., พฤ. 8 มี.ค. 2555 สอบปลายภาค (นักศึกษาภาคปกติ) ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน
(สําหรับนศ.ที่มีตารางเรียนวันจ.และ พ.)

 พ. 7 มี.ค. 2555 หยุดวันมาฆบูชา
ส. 10 - อา. 11 มี.ค. 2555 สอบปลายภาค (นักศึกษาภาคพิเศษ) ห้องสอบที่กําหนด อาจารย์ผู้สอน

อา. 11 มี.ค. 2555 วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระของภาคการศึกษา 2/2554

อ. 13 มี.ค. 2555 ส่งผลการเรียนออนไลน์ ระบบส่งเกรดออนไลน์ อาจารย์ผู้สอน
สําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา

อ. 20 มี.ค. 2555 ส่งผลการเรียนออนไลน์ ระบบส่งเกรดออนไลน์ อาจารย์ผู้สอน
สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา

ส. 24 มี.ค. 2555 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2554
ส. 31 มี.ค. 2555 งานประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ห้องประชุมกิจจาทร โครงการบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8
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