
 (ส ำเนำ) 
 

ประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
เร่ือง  ปฏิทินกำรศึกษำวิชำเสริมพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท ภำคพิเศษ  

คณะสถิติประยุกต์ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน - 
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา วิชา คส ๔๐๐๓   
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล  วิชา จล ๔๐๐๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
ว ิชา บทส ๔๐๑๐ ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ  วิชา วธวข ๔๐๐๑ พื ้นฐาน
คณิตศาสตร์และสถิติ และวิชา วธวข ๔๐๐๒ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการจัดการฐานข้อมูล 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

เรียนก่อนเปิดภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
(ระหว่ำง วันเสำร์ที่ ๕ มิถุนำยน - วันอำทิตยท์ี่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) 

วันอังคาร – วันศุกร์ที่  ๒๖ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นักศึกษาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและ 
               ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
วันเสาร์ที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเปิดเรียน 
วันเสาร์ที่    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 

การเพิ่มวิชาเรียน และการเพิกถอนโดยได้รับ
เงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันอาทิตย์ที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  
   และวันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยน 
   ฐานะวิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ - วันอาทิตย์ที่  ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสอบไล่ 
วันอังคารที่   ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษา 

    
  ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

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

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจากสถาบันมีประกาศรับสมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบพิเศษส าหรับ          
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
วิชาเสริมพ้ืนฐานในภาค 1/2563 ได้ ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                     
ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ และงดการจัดการเรียนการสอน วิชาเสริม
พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
1. วันปฐมนิเทศ 

ก าหนดวันปฐมนิเทศเดิม  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 
 

ก ำหนดวันปฐมนิเทศใหม่  วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหำคม 2563 
  

2. งดการจัดการเรียนการสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษาในวันจันทร์ที่  13 ถึงวัน
ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 

 
ทัง้นี้ ก าหนดการอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องปฏิทินการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ฉบับวันที่  12 ธันวาคม 2563 
 

 
 
   ประกาศ     ณ  วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                       ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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