
ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลา (เสาร ์- อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๕ 
ก าหนดการ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

การจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน ์ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
การช าระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา (โดยไม่เสยีค่าปรบั) ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เปิดภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
การปรับการลงทะเบียนลา่ชา้ (กรณีช าระเต็มจ านวน) ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
การปรับการลงทะเบียนลา่ชา้ (กรณีแบ่งช าระงวดที่  ๑) ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
การปรบัการลงทะเบียนลา่ชา้ (กรณีแบ่งช าระงวดที่  ๒)  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
การขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
การเทียบโอนรายวชิาส าหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
การขอยกเลิกรายวิชาเรียน  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
สอบกลางภาค ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ 
ประเมินผลการสอนและประเมนิอาจารย์ทีป่รึกษาออนไลน ์ ๔ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
การรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ (ที่ศูนย์ภาษา)  ศูนย์ภาษาก าหนด 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบภาษาอังกฤษ/ห้องสอบ (ที่ศูนย์ภาษา) ศูนย์ภาษาก าหนด 
วันสอบภาษาอังกฤษ (ที่ศูนย์ภาษา) ศูนย์ภาษาก าหนด 
การยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู/้สอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
การสอบประมวลผลความรู/้สอบวัดคุณสมบัต ิในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
การยื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ เพือ่รับการประเมิน ในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อรับการประเมิน ในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

การยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อรับการประเมิน ในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

การสอบวิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ เพื่อรับการประเมิน ในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันสุดทา้ยของการส่งเล่มวทิยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
วันสุดทา้ยของการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
สอบปลายภาค  ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖, ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา ๗ เมษายน ๒๕๖๖  
วันสุดทา้ยของการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ 
เปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๕ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ 

หมายเหต ุ: หยุดการเรียนการสอน วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันรัฐธรรมนูญ)  
  หยุดการเรยีนการสอน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖ (วันขึ้นปีใหม่)  
   วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๕J๐๘N๘๐๔๗๔

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags
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วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ          ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
เพื่อรับการประเมินในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕   
วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระ            ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เพื่อรับการประเมินในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๕            
วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์         ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
เพื่อขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕   
 
 

 

ก าหนดการยื่นค ารอ้งขอสอบ/วนัสอบ/วันส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕   
 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕   

ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.vru.ac.th 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๕J๐๘N๘๐๔๗๔

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags


