
 
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2565 

_________________________ 
 

         ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปรัชญา  
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 และ 16 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และรุ่น
ที่ 17  ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ไปแล้วนั้น เนื่องจากก าหนดวันสอบปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2565 ที่ ก าหนดไว้แล้ วนั้น  ตรงกับประกาศก าหนดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566  ฉะนั้น เพ่ือให้ก าหนดการเรียนการสอนของสถาบัน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ         
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 จึงยกเลิกประกาศปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 และ 16 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะภาค
การศึกษาที่ 2/2565 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565) และยกเลิก ส าหรับรุ่นที่ 17  ฉบับลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2565 โดยให้ใช้ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้แทน ดังนี้  
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (วันศุกร์ที่ 6 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566)  
วันจันทร์-วันศุกร์ที่   19–23 ธันวาคม 2565  ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
         ผ่านธนาคาร 
วันศุกร์ที่  6 มกราคม 2566  เปิดภาคการศึกษา  
วันพฤหัสบดีที ่  19 มกราคม 2566  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
    วันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาเรียน 

  วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วย  
            กิตคืน 

วันศุกร์ที่  5 พฤษภาคม 2566  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันอาทิตย์ที่  7 พฤษภาคม 2566  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์–วันอาทิตย์ที่  20–21 พฤษภาคม 2566  สอบไล่ประจ าภาค  
วันอังคารที่   20 มิถุนายน 2566  ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน  
   นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทิน 
                                                                      การศึกษา 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 (วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566)  
วันจันทร์-วันศุกร์ที่   15–19 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
    ผ่านธนาคาร 
วันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2566  เปิดภาคการศึกษา  
วันพฤหัสบดีที ่  1  มิถุนายน 2566  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
    วันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาเรียน 

  วันสุดท้ายของการเพกิถอน โดยได้รับค่าหน่วย  
            กิตคืน 

วันศุกร์ที่  28 กรกฎาคม 2566  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม 2566  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์–วันอาทิตย์ที่  5-6 สิงหาคม 2566   สอบไล่ประจ าภาค  
วันอังคารที่   5  กันยายน 2566  ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน  
   นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทิน 
                                                                      การศึกษา 
 
 
 
 
                   ประกาศ ณ  วันที่            เมษายน 2566 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
            ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รุ่นที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

_________________________ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่ าด้วยปีและ           
ภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 อธิการบดีจึงประกาศปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้  
 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที ่5 มกราคม 2566)  
วันจันทร์-วันศุกร์ที่   1-5 สิงหาคม 2565  ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตและช าระเงินผ่านธนาคาร 
วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เปิดภาคการศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่  25 สิงหาคม 2565  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
  วันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาเรียน 
  วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่   9 ธันวาคม 2565  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันอาทิตย์ที่   11 ธันวาคม 2565  วันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  
วันศุกร์-วันอาทิตย์ที่   16–18 ธันวาคม 2565  สอบไล่ประจ าภาค  
วันอังคารที่   17 มกราคม 2566  ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน  
   นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทินการศึกษา 
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (วันศุกร์ที่ 6 มกราคม – วันพฤหัสบดีที ่25 พฤษภาคม 2566)  
วันจันทร์-วันศุกร์ที่   19–23 ธันวาคม 2565  ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตและช าระเงินผ่านธนาคาร 
วันศุกร์ที่  6 มกราคม 2566  เปิดภาคการศึกษา  
วันพฤหัสบดีที ่  19 มกราคม 2566  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
    วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียน 

  วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่  5 พฤษภาคม 2566  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันอาทิตย์ที่     7 พฤษภาคม 2566  วันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 
วันศุกร์–วันอาทิตย์ที ่  12–14 พฤษภาคม 2566  สอบไล่ประจ าภาค  
วันอังคารที่   13 มิถุนายน 2566  ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน  
   นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทินการศึกษา 
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ภาคฤดูร้อน 3/2565 (วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที ่10 สิงหาคม 2566)  
วันจันทร์–วันศุกร์ที่  15–19 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตและช าระเงินผ่านธนาคาร 
วันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่     1 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
 วันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาเรียน 

 วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
วันศุกร์–วันอาทิตย์ที่ 4-6  สิงหาคม 2566  สอบไล่ประจ าภาค 
วันอังคารที่  5 กันยายน 2566 ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน  

  นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามปฏิทินการศึกษา 
 
 
                                                            ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ.  2565  

 

 
 
                                           

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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