
 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

     -----------------------   
 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในส่วนของ
ก าหนดการลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษาทุกประเภทของสถาบัน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4  ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปี
และภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันขอแจ้งก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2564  และได้เข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ เพ่ือขอรับส่วนลดใน       
ระบบของสถาบันเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการเข้าเว็บไซต์ https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระเงินค่าลงทะเบียนที่สถาบันได้ปรับส่วนลดให้เรียบร้อยแล้ว 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายการส่วนลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เรียบร้อยก่อนช าระเงิน 

2. ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิเพ่ือขอรับส่วนลด ขอให้นักศึกษาเข้าด าเนินการภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เพ่ือสถาบันจะได้ด าเนินการปรับส่วนลดในใบแจ้งยอดการช าระเงิน
เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนตามวันที่ก าหนด 

** หากนักศึกษาไม่เข้ายืนยันขอรับสิทธิส่วนลดในระบบของสถาบันตามก าหนด นักศึกษาจะไม่ได้
รับสิทธิส่วนลด และยังคงต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

3. กรณีนักศึกษาไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 สถาบันจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ และจะด าเนินการยกเลิกรายการลงทะเบียนต่อไป 

4. กรณีนักศึกษาที่ช าระเงินเต็มจ านวน และได้เข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธิรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว สถาบัน
จะด าเนินการคืนเงินให้ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

  
 

ประกาศ   ณ  วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

       
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในส่วนของก าหนดการลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษาทุกประเภทของสถาบัน 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

-------------- 

 

ตามที่สถาบันได้มีประกาศปฏิทินการศึกษา ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว นั้น เพ่ือ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐ 
และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้การด าเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 
(10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 
และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันจึง
ก าหนดให้นักศึกษาที่ใช้ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 25 64 ทุกฉบับ 
ลงทะเบียนรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของสถาบันให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยยังไม่ต้องด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือรอให้สถาบันด าเนินการระบบช าระเงินค่าลงทะเบียนให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันจะประกาศก าหนดการช าระ
เงินค่าลงทะเบียนให้ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

   ประกาศ     ณ  วันที่        กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
-------------- 

 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว นั้น เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 
100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5  แห่ง
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 

ข้อ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 
2565  

ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาคหนึ่ง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖4 – วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖5)  
 

วันจันทร์-วันพุธที่       5 – 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 
  (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเรียนหรือลงทะเบียนเรียน 
  แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันพฤหัสบดีที ่         8 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ 
วันพฤหัสบด-ีวันจันทร์ที ่     8 – 12 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันอังคาร-วันศุกร์ที่    13 – 23 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้) 
วันจันทร์-วันศุกร์ที่    ๑2 – ๒3 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันอังคารที ่          ๑3 กรกฎาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันเสาร์ที่      7 สิงหาคม ๒๕๖4 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่      9 สิงหาคม ๒๕๖4 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกต)ิ 
วันศุกร์ที่    20 สิงหาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่   21 สิงหาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
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วันพฤหัสบดีที่  9 กันยายน ๒๕๖4 วันไหว้ครู 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่    2 – ๑5 ตุลาคม ๒๕๖4 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค 
วันเสาร์ที่    ๑6 ตุลาคม ๒๕๖4 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่    ๑8 ตุลาคม ๒๕๖4 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 
   ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันอาทิตย์ที่      ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที่        3 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
   วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่     4 – 10 ธันวาคม ๒๕๖4 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ 
วันเสาร์ -วันศุกร์ที ่     11 – ๒4 ธันวาคม ๒๕๖4 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที ่           ๒4 มกราคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที ่         ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
ภาคสอง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 8 มกราคม  – วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖5)  
 

วันจันทร์-วันพุธที่   ๑5 – ๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนและช าระเงิน 
   ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 
   (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียน 
   แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันพฤหัสบดีที ่       9 ธันวาคม ๒๕๖4  นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ 
วันพฤหัสบด-ีวันอังคารที ่    2 – 7 ธันวาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันพุธ-วันศุกร์ที่   8 – 17 ธันวาคม 2564 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)  
วันจันทร์-วันศุกร์ที ่     ๑3 – 24 ธันวาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันอังคารที ่          ๑4 ธันวาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันเสาร์ที่    8 มกราคม ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่         10 มกราคม ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันศุกร์ที่          21 มกราคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่             22 มกราคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่       5 – ๑8 มีนาคม ๒๕๖5 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค 
วันเสาร์ที่    19 มีนาคม ๒๕๖5 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (วันเสาร์-อาทิตย์) 
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วันจันทร์ที่    21 มีนาคม ๒๕๖5 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 
   ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันอาทิตย์ที่          8 พฤษภาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที่        13 พฤษภาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
    วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่ 14 – 20 พฤษภาคม ๒๕๖5 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ 
วันเสาร์-พฤหัสบดีที ่   21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ๒๕๖5 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที ่           4 กรกฎาคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที ่         ๒5 กรกฎาคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
ภาคฤดูร้อน  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  – วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5) 
    

วันศุกร์–วันพฤหัสบดทีี ่    13 – 19 พฤษภาคม ๒๕๖5 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันศุกร์-วันพุธที่  20 – 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)  
วันเสาร์ที่             4 มิถุนายน ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่             6 มิถุนายน ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันศุกร์ที่           10 มิถุนายน ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่             11 มิถุนายน ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันอาทิตย์ที ่         ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที่         29 กรกฎาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
   วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่    30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม ๒๕๖5 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที่             5 กันยายน ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที่           ๒6 กันยายน ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
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 ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ให้ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดบัปริญญาโท ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ประกาศ
ก าหนดปฏิทินของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

 

 

 

   ประกาศ     ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
-------------- 

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้  

 

ข้อ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 
2565  

ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาคหนึ่ง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖4 – วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖5)  
 

วันจันทร์-วันพุธที่       5 – 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
  หรือลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันพฤหัสบดีที ่         8 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ 
วันจันทร์-วันศุกร์ที ่     12 – 23 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติ/ภาคพิเศษลงทะเบียนทาง 
  อินเทอร์เน็ตและช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 
วันจันทร์-วันศุกร์ที่    ๑2 – ๒3 กรกฎาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันอังคารที ่          ๑3 กรกฎาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันเสาร์ที่      7 สิงหาคม ๒๕๖4 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่      9 สิงหาคม ๒๕๖4 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกต)ิ 
วันศุกร์ที่    20 สิงหาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่   21 สิงหาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันพฤหัสบดีที่  9 กันยายน ๒๕๖4 วันไหว้ครู 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่    2 – ๑5 ตุลาคม ๒๕๖4 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค 
วันเสาร์ที่    ๑6 ตุลาคม ๒๕๖4 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่    ๑8 ตุลาคม ๒๕๖4 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 
   ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
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วันอาทิตย์ที่  ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)
วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

วันเสาร์-วันศุกร์ที่  4 – 10 ธันวาคม ๒๕๖4 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ
วันเสาร์ -วันศุกร์ที่  11 – ๒4 ธันวาคม ๒๕๖4 สอบไล่ประจ าภาค
วันจันทร์ที่  ๒4 มกราคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ
วันจันทร์ที่  ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ

ภาคสอง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 8 มกราคม  – วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖5) 
 

วันจันทร์-วันพุธที่   ๑5 – ๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ส าหรับบัณฑิตศึกษา(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
หรือลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์)

วันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ
วันจันทร์-วันศุกร์ที่    6 – ๑7 ธันวาคม ๒๕๖4 นักศึกษาเก่าภาคปกติ/ภาคพิเศษลงทะเบียนทาง

อินเทอร์เน็ตและช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
วันจันทร์-วันศุกร์ที ่  ๑3 – 24 ธันวาคม ๒๕๖4 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน

ส าหรับบัณฑิตศึกษา
วันอังคารที่    ๑4 ธันวาคม ๒๕๖4 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน

ส าหรับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่  8 มกราคม ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

(วันเสาร์-อาทิตย์)
วันจันทร์ที่         10 มกราคม ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)
วันศุกร์ที่          21 มกราคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา

เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
(วันท าการปกติ)

วันเสาร์ที่   22 มกราคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพิ่มวิชา
เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์)

วันเสาร์-วันศุกร์ที ่      5 – ๑8 มีนาคม ๒๕๖5 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค
วันเสาร์ที่  19 มีนาคม ๒๕๖5 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

(วันเสาร์-อาทิตย์)
วันจันทร์ที่  21 มีนาคม ๒๕๖5 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ

ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)
วันอาทิตย์ที่  8 พฤษภาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา

ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา

ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)
วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

วันเสาร์-วันศุกร์ที่ 14 – 20 พฤษภาคม ๒๕๖5 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ
วันเสาร์-พฤหัสบดีที ่   21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน ๒๕๖5 สอบไล่ประจ าภาค
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วันจันทร์ที่           4 กรกฎาคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ
วันจันทร์ที่   ๒5 กรกฎาคม ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ

ภาคฤดูร้อน  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  – วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5)
    

วันจันทร์ – วันพุธที ่  ๒3 – ๒5 พฤษภาคม ๒๕๖5 นักศึกษาเก่าภาคปกติ/ภาคพิเศษลงทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตและช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

วันเสาร์ที่  4 มิถุนายน ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
(วันเสาร์-อาทิตย์)

วันจันทร์ที่  6 มิถุนายน ๒๕๖5 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)

วันศุกร์ที่   10 มิถุนายน ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา
เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
(วันท าการปกติ)

วันเสาร์ที่    11 มิถุนายน ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา
เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์)

วันอาทิตย์ที่  ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)

วันศุกร์ที่         29 กรกฎาคม ๒๕๖5 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ)
วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

วันเสาร์-วันศุกร์ที่    30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม ๒๕๖5 สอบไล่ประจ าภาค
วันจันทร์ที่  5 กันยายน ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ
วันจันทร์ที่           ๒6 กันยายน ๒๕๖5 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ

 ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ให้ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคปกติ
และภาคพิเศษ ที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ประกาศ
ก าหนดปฏิทินของหลักสูตรนั้น ๆ 

ประกาศ     ณ  วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม)
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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