
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เรีอง กำหนดการเปิด - ป็ดภาคการi~กษาและปฏิทินการ~กษาประจำป็การ~กษา ๒๕ ๒๕๖๕ 

ระดับบัณฑิตi~กษา 

เือให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของนัก~กษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประi~ทธิภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงกำหนดวันเิด - ปิดภาคการศึกษาและปฏิทิน 

การ~กษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด งันี้ 

'~ 

ทินการศึกษา และ กำหนดการ เช~~ 

~ป็การฝักษา 2565 ระคับ~่s~ 

~~~ว่~ย~หาิ~~~uน่~~วาสราซนฺ~~นฺท~ 

ภาคการศึกษ.า้น 

· วันเจeภาคการสกษาและ,ข้า,~นเ~ยน 

· ~นปฐมฉเทศฝักสกษาใหมํ 

. irป~าห์สอบกa,งภาคการศึกษ, 

. 
~ตาห์กึหาพิqลเกม~ 

· 
§(ป,,า~พระราขทานปริญญาบัค, 

. วัน,,ด,ะฺายของก,รเ~ยนการสอน 

,~ปดาห์สอบปeาuภาคการีกษา 

. วันปิศภาคการ;\กษา 

วันทื่ 27 ~ฤนายน 2565 

~บ,~ 2 23 - 24 i~qนายน 2565 

วัน~ 22 22 - 28 ~งห~คม 2565 

~น~ 8 8-11 iiงหาศม 2565 

ฅามประกาศมหาวิทยาดัย·, 

วันที่ 22 ตฺ,,าคม 2565 

วัน~ 2 25 - 30 9aาคม 2565 

~น~ 31 ~~าคม 25 2565 

ภาคการ~กษาปลาย 

· ~นเจดภาคการศีกษาและเ~าชั้นเรียน 

· ~~ปค,,;,,อบกnางภาคการi~กษา 

. ,~ปดาห์วันสถาปนามหาวิห,,าลัย ฯ 

. วันสฺคท้ายของการเ~ยนการสอน 

· i~ปคาห์สอบปลายภาคการสกษา 

. ~นปิ,,,ภาคการสกษา 

ันที่ 14 พฤศ~กายน 2565 

วันที 9 - 15 มกราคม 2566 

,,ามประ,,าศมหาวิทuาดัย·, 

วันี่ 12 i/นาคม 2566 

~น~ 20 - 26 ~นาคม 2566 

~นที 27 ~นาคม 2566 

ภาคการศึกษา ดร้อน 

. วันเป้ตภาคการสกษาและเข้าขึนเรียน 

. ~น~คทัายของการเ~ยนการสอน 

· i¥ปคาห์สeบปลายภาคการ;1กษา 

· ~นจศภาคการ;lกษา 

ว นัหิ่ 3 ,มษายน 2566 

~นหี่ 28 พฤกษกาคม 2566 

ว นั~ 2 29 พฤกษภาคม ถึง 4 มิฤนายน 2566 

~นที 5 มิqนายน 2566 



ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

สำ
หรับนัภึกษาระับบัณฑิตสกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

กำหนดการ 
ภาคการศึกษา้น ภาคการi~กษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ว นัสุดท้ายของยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา 

แผนการศึกษา หรือ เปลี่ยนระดับการ~กษา 

20 พฤษภาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 _ 

ลงทะเบียนออนไลน์ฝานระบบ PNUCM 

ลงทะเบียนนัก~~iกษา s student.pnน.ac.th 

20 มิถุนายน 2565 

ถึง 26 มิถุนายน 2565 

14 พฤศจิกายน2565 

ถึง 21 พฤศจิกายน 2565 

27 มีนาคม 2566 

ถึง 2 เมษายน 2566 

ว นัชำระค่าธรรมเนียมการึกษาผ่านธนาคาร 20 มิถุนายน 2565 

ถึง26มิถุนายน2565 

14 พฤศจิกายน 2565 

ถึง21พฤศิกายน2565 

27 มนาคม 2566 

ถึง2เมษายน2566 

ว นัเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน 27 มิ ถุนายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 3 เมษายน 2566 

ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบ PNucM 

ลงทะเบียนนักศึกษา student.pnu.ac.th 

(ปรับวันละ 50 บาท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

27 มิถุนายน 2565 

ถึง 3 กรกฏาคม 2565 

14พฤศจิกายน 2565 

ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 

3 เมษายน 2566 

ถึง 9 เมษายน 2566 

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศีกษากรณี.ี่ 

ไม่ลงทะเบียนเรียนและกรณีลาออก 

ii กรกฎาคม 2565 28 พฤศจิกายน 2565 _ 

ว นัสุดท้ายของการส่งผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ 

ส ณัู่ล กัษณ์ i 

8 กรกฎาคม 2565 

(ของภาคการ~กษาปลาย 64) 

25 พฤศจิกายน 2565 

(ของภาคการศึกษาปลาย 65) 

_ 

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 27 มิ ถุนายน 2565 

ถึง io กรกฎาคม 2565 

14 พฤศจิกายน 2565 

ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 

_ 

ยีนใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 23 พฤษภาคม 2565 

ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

3 ตุลาคม 2565 

ถึง 14 ตุลาคม 2565 

_ 

ลงทะเบียนถอนรายวิชา (เม่ระบุ~ญ่ลักษณ์ w w) 27 มิถุนายน 2565 

ถึง 22 กรกฎาคม 2565 

14 พฤศจิกายน 2565 

ถีง 11 ธ นัวาคม 2565 

_ 

ว นัสุดทัายยีนใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา 19 ~งหาคม 2565 16 มกราคม 2566 _ 

ส ปัดาห์สอบกลางภาคการศีกษา 22 สิงหาคม 2565 

ถึง 28 สิงหาคม 2565 

9 มกราคม 2566 

ถง 15 ~Jกราคม 2566 

การประเมินอาจารย์ผู้สอน 29 สิงหาคม 2565 

ถึง 30 ก นัยายน 2565 

23 มกราคม 2566 

ถง 28 กุมภาพนธ์ 2566 

_ 

ลงทะเบียนถอนรายวิชาหลังกำหนด 

(ระบุสัญลักษณ์w) 

29 สิงหาคม 2565 

ถ งึ 23 ก นัยายน 2565 

16 มกราคม 2566 

ถึง 17 กุมภาศ่นธ์ 2566 
- 

ว นัสุดท้ายยื่นใบคำ~องลาพักการศึกษา 21 ตุลาคม 2565 10 มนาคม 2566 _ 

ว นัสอบวัดความร้ภาษาอังกถษ 

~1 ' 

1. สอบท้ายบทเรียน Finai test 

2.สอบวัดระับความสามารถภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศของศนย์ภาษา 

~J 

มหาวิทยาลัยฯ 

ตามประกาศของศนย์ภาษา 

~ 

มหาวิทยา~ฯ 

ตามประกาศของศน์ภาษา 

~U 

มำวิทยาลัยฯ 

ันสดฬายของการยีนคำร้องขอสอบปากเป่า 

ขัน้สุ่ดท้าย 

2 ก นัยายน 2565 3 กุมภาฬนธ์ 2566 7 เมษายน 2566 

ว นั~~ยชองการสอบปาณป~า~~~ย่ '~ 16 ก~ย่ๅ~ 2565 17 ~~า~~ ~ 21 เ~ยน 2566 

ส ปัด~~พระราชทานปริญญาบัตร ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ _ _ 

ส ปัดาห์วันสถาปนามหาวิทยลัย่ฯ _ ตามประกาศ มหาวิทยฺาลัยฯ _ - 



กำหนดการ ภาคการ~กษาต้น ภาคการ~กษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ว นัสุดท้ายของการเรียนการสอน 22 ตุลาคม 2565 12มีนาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 

ว นัสุดท้ายฃองการยื่นคำร้องขอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประจำตัว่ 

น กั~กษๅ 

4พฤศจิกายน2565 

(~าหรับน่กศึกษาที่เข้าศีกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ป็การศึกษา 

64) 

17 มนาคม 2566 

(~~าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 

ภาคการ~กษาต้น ปีการศึกษา 

65) 

_ 

ว นัสุดท้ายของยื่นคำร้องฃอเปลียนสาขาวิซา 

แผนการศึกษา หรือ เปลี่ยนระดับการศึกษา 

20 พฤษภาคม 2565 24 กุมภาพนธ์ 2566 _ 

ส ปัดาห์สอบปลายภาคการi~กษา 25 ตุลาคม 2565 

ถ .ึง 30 ตุลาคม 2565 

2๐มนาคม 2566 

ถึง 26 มีนาคม 2566 

29 พฤษภาคม 2566 

ถึง 4 มิถุนายน 2566 

วันฺ~ สฺ ด่ท้าย่ของการส่งฺ่โครงร่าง่วิทยฺา~น์ 

... 

28 ตุลาศ~ 2565 24 มนาคม 2566 _ 

ว นัสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบประมวล 

ความรู้ (~หรับนักศึกษาแผน ช) 

ที เ่ข้าศึกษาก่อนป็การศึกษา 2565 

7 ตุลาคม 2565 10 มีนาคม 2566 _ 

ว นัสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ 

(i~~าหรับนักi~กษาแผน ข) 

ทีเข้า~กษาก่อนป็การศึกษา 2565 

28 ตุลาคม 2565 24 มนาคม 2566 _ 

1 15 พ~จิฺกายน่ 2565 17เมษายน 2566 วัน่~ย่ชอ~ก่~ร~วิ่~ยานิพนธ์~บับสมใ~รล~ 

พร้อฺ่มห~ฐานการ~~เร็ฺจ~าร~ษา 

16 มิถุนา~น 2566 

ว นัป็ดภาคการ~กษา 31 ตุลาคม 2565 27มีนาคม 2566 5 มิถุนายน 2566 

ว นัสุดท้ายการส่งผลการเรียน ii พฤศจิกายน 2565 7 เมษายน 2566 16 มิถนายน 2566 

ประกาศพ้นสภาพ กรณีคะแนนเฉลีย่bม่ถึงเกณฑ์ ~ - 7 กรกฏาคม 2566 

ยืน่ใบคำร้องขอสิาเร็จการ~กษา/~ทะเบียนบัณฑิต 

ณ งานทะเบียนของคณะ/สถาบัน~ทยาลัย่ 

25 ตุลาคม 2565 

ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 

2๐มนาคม 2566 

ถึง 17 เมษายน 2566 

29 พฤษภาคม 2566 

ถึง 16 มิถุนายน 2566 

ว นัทีงานทะเบียนกลางดำเนินการจัดส่งรายชื่อ~ 

คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุ~ผู้~hเร็จ 

การ~กษา 

25 พฤศจิกายน 2565 28เมษายน2566 30 มิถนายน 2566 

ว นัประชุมคณะกรรมการคณะ พิจารณาเพื่ออนุมัติ 

ผ้สูำเร็จการ~กษา ประจำภาคการ~กษา 

28 พฤศจิกายน 2565 3 พฤษภาคม 2566 5 กรกฎาคม 2566 

ว นัทีคณะ/สถาบัน จ ดัส่งบันทึกข้อความอนุมัติ 

ผ้สูำเร็จการ~กษา/รายงานการประชุม/รายชื่อ 

ผ้สูำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 

30 พฤศจิกายน 2565 5 พฤษภาคม 2566 8 กรกฎาคม 2566 

งานทะเบียนกลางดำเนินการส่งวาระ ขออนุมัติ 

ปริญญาบัตรเสนอต่องานสภามหาวิทยาลัย 

2 ธ นัวาคม 2565 9 พฤษภาคม 2566 11 กรกฎาคม 2566 

ว น้ทีสภามหาวิทยาลัยอนุ~~ปริญญาผู้ํ,เร็จ 

การศึกษา 

17 17 ธ นัวาคม 2565 พฤษภาคม 2566 กรกฎาคม 2566 

ว นัที่นักศึกษารับเอกสารและหลักฐานการสำเร็จ 

การ~กษา 

30 ธ นัวาคม 2565 i มิถุนายน 2566 5 สิงหาคม 2566 ~ 

(·~ 

เ~ 



ตารางกิจกรรมวันสำคัณู 

ปฏิทินการึกษาระดับบัณฑิตi~กษาประจำปีการศึกษา2565 

ลำด บั ว นัสำคัญ/กิจกรรม i ~นเวลา/กำหนตการ 

., 
วนสอนช่เชย 

ภาคการศึกษาต้น่ 

'ปฐมิ.เY,ศนัก~ก:ษาใหฺม่ 25 - 26~ถุน~ยน 2 2565 
จ,, 

~นอีดิล่~ฮา 

~ปํ่ดาห์~กีฺ~~ก่ํ่~ส์ 

่~.,ประกาศของ~าั~ 

~ฬารา~นต~ 

- 

11 ~~ศ่ม 25~~~ 

16 กรกฎาคม 2565 

3 ~ 4 ~~~ยน 2565 

~ละ 

10 - 11 f~ยา~น 2 2~565 

~ร่ะราซทานใ~ริญญางต่ร ต~ามประกาศม่าวิิทยาลัยฯ งดการเรียนการสอน่ 

ภาคการศึกษาปลาย 

ว ~ั~าป:น่ิ่:n~าวิทยาล่~ฯ i ตาม~ระ่:~~~าลัย~ งดการเรย~การสอน 

'~~'า'~ / /1 1''จัeC\ =:'า~า'า9~ะา6Xจ f,~q ฯ~ ~~ '', 1<~๐,ๆาฯๆ ~~ะา ,โๅs ~~ <~~' 1 i d'~ & ,t, CJ ~ d , u d ,6 d , u เ~ , d เ~ , d ~Jv~ eJใ~ d <v i , r ~~' ~ d ,ใ~ ~~9 C.~~ d i เ~ 

ประกาศ ณ ว นั~~A ~~ เมษายน ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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