
 

 

 

                                

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง   ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร  

ภาคพิเศษ รุ่นท่ี ๑๔ 

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

                  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับ
นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร ภาคพิเศษ รุ่นท่ี ๑๔ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ข้อ ๒ วันเริ่มต้นและวันส้ินสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ –  ๙ มกราคม ๒๕๖๕) 
วันจันทร์ที ่๒ - วันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นักศึกษารุ่นท่ี ๑๔ ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและ

ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  เปิดภาคการศึกษา เปิดวิชาเรียนท่ี ๑ (ศบ ๗๐๔๐)  
วันศุกร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาท่ี ๑  

และการเพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตวิชาท่ี ๑ คืน 

วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๑ 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาท่ี ๑ 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ สอบไล่วิชาท่ี ๑ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาท่ี ๑ 
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วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  เปิดวิชาเรียนท่ี ๒ (ศบ ๕๐๐๐)   
วันศุกร์ท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาท่ี ๒  

และการเพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตวิชาท่ี ๒ คืน 

วันศุกร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๒ 

วันอาทิตย์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาท่ี ๒ 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สอบไล่วิชาท่ี ๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาท่ี ๒ 

  

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปิดวิชาเรียนท่ี ๓ (ศบ ๗๐๒๐)   
วันศุกร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาท่ี ๓  

และการเพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตวิชาท่ี ๓ คืน 

วันศุกร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๓ 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาท่ี ๓ 

วันอาทิตย์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ สอบไล่วิชาท่ี ๓ 

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาท่ี ๓ 

  

ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕) 
วันจันทร์ที ่๑๐ - วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มกราคม   
๒๕๖๕ 

นักศึกษารุ่นท่ี ๑๔  ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
และช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษา เปิดวิชาเรียนท่ี ๑ (ศบ ๗๐๕๐)
และเปิดเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ  

วันศุกร์ท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาท่ี ๑  
และการเพิกถอนวิชาการค้นคว้าอิสระโดยได้รับค่า
หน่วยกิตวิชาท่ี ๑ และวิชาการค้นคว้าอิสระคืน 

วันศุกร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๑ และวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาท่ี ๑ 

  

  

  



  

  

วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สอบไล่วิชาท่ี ๑ และก าหนดวันส่งผลงานวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาท่ี ๑  
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

 

 

 

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี              กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
                                                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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