
 

 

 

                                

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รืไอง   ปฏิทินการศึกษา ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๏ 

คณะพัฒนาการศรษฐกิจ หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ละการบริหาร  

ภาคพิศษ รุนทีไ ํ๑ 

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

                  พืไอ฿หຌการจัดการรียนการสอนของสถาบัน ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย  

 อาศัยอ านาจตามความ฿นขຌอ ๐์ (ํ์) ละมาตรา ํ์์ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๎๑๒๎ ละขຌอ ๐ ละขຌอ ๑ หงขຌอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์วาดຌวยปละภาคการศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาประจ าป ๎๑๒๏ ส าหรับ
นักศึกษาคณะพัฒนาการศรษฐกิจ หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ ละการ
บริหาร ภาคพิศษ รุนทีไ ํ๑ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ ปการศึกษา ๎๑๒๏ ฿หຌริไมตัๅงตวันทีไ ํ๒ สิงหาคม ๎๑๒๐ ถึงวันทีไ  ํํ กรกฎาคม ๎๑๒๐ 

 ขຌอ ๎ วันริไมตຌนละวันสิๅนสุด ภาคการศึกษา มีรายละอียดดังนีๅ 

ภาค ๎ ปีการศึกษา ๎๑๒๏ (วันที่  ํ๒ มกราคม ๎๑๒๐ – ๎๏ พฤษภาคม ๎๑๒๐) 
วันจันทร์ทีไ ํํ - วันพฤหัสบดีทีไ ํ๐ มกราคม   
๎๑๒๐ 

นักศึกษารุนทีไ ํ๑ ลงทะบียนผานอินทอร์นใตละ
ช าระคาลงทะบียนผานธนาคาร 

วันสาร์ทีไ ํ๒ มกราคม ๎๑๒๐ ปຂดภาคการศึกษา ปຂดวิชารียนทีไ ํ (ศบ ๑์์ํ) 
วันศุกร์ทีไ ๎๎ มกราคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังก าหนดวิชาทีไ ํ  

ละการพิกถอนดยเดຌรับคาหนวยกิตวิชาทีไ ํ คืน 

วันศุกร์ทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ํ 

วันอาทิตย์ทีไ ๎ํ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ํ 

วันอาทิตย์ทีไ ๎๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ สอบเลวิชาทีไ ํ 

วันอังคารทีไ ๏์ มีนาคม ๎๑๒๐ ก าหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ํ 

วันสาร์ทีไ ๒ มีนาคม ๎๑๒๐  ปຂดวิชารียนทีไ ๎ (ศบ ๒์์๎) 
วันศุกร์ทีไ ํ๎ มีนาคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังก าหนดวิชาทีไ ๎  

ละการพิกถอนดยเดຌรับคาหนวยกิตวิชาทีไ ๎ คืน 

วันศุกร์ทีไ ๎ มษายน ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๎ 

วันอาทิตย์ทีไ ๐ มษายน ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๎ 

วันอาทิตย์ทีไ ํํ มษายน ๎๑๒๐ สอบเลวิชาทีไ ๎ 
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วันจันทร์ทีไ ํ์ พฤษภาคม ๎๑๒๐ ก าหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๎ 

วันสาร์ทีไ ํ๓ มษายน ๎๑๒๐ ปຂดวิชารียนทีไ ๏ (ศบ ๓์์๓) 
วันศุกร์ทีไ ๎๏ มษายน ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังก าหนดวิชาทีไ ๏  

ละการพิกถอนดยเดຌรับคาหนวยกิตวิชาทีไ ๏ คืน 

วันศุกร์ทีไ ํ๐ พฤษภาคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๏ 

วันอาทิตย์ทีไ ํ๒ พฤษภาคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๏ 

วันอาทิตย์ทีไ ๎๏ พฤษภาคม ๎๑๒๐ สอบเลวิชาทีไ ๏ 

วันอังคารทีไ ๎๎ มิถุนายน ๎๑๒๐ ก าหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๏ 

ภาคฤดูรຌอน ปีการศึกษา ๎๑๒๏ (วันที่ ๎๐ พฤษภาคม ๎๑๒๐ – ํํ กรกฎาคม ๎๑๒๐) 
วันจันทร์ทีไ ๎๐ - วันพฤหัสบดีทีไ ๎๓ พฤษภาคม 
๎๑๒๐ 

นักศึกษารุนทีไ ํ๑ ลงทะบียนผานอินทอร์นใตละ
ช าระคาลงทะบียนผานธนาคาร 

วันสาร์ทีไ ๑ มิถุนายน ๎๑๒๐ ปຂดภาคการศึกษา ปຂดวิชารียนทีไ ํ (ศบ ๓์์๏) 
วันศุกร์ทีไ ํํ มิถุนายน ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังก าหนดวิชาทีไ ํ  

ละการพิกถอนดยเดຌรับคาหนวยกิตวิชาทีไ ํ คืน 

วันศุกร์ทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ํ 

วันอาทิตย์ทีไ ํํ กรกฎาคม ๎๑๒๐ วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ํ 

วันอาทิตย์ทีไ ํ๔ กรกฎาคม ๎๑๒๐ สอบเลวิชาทีไ ํ 

วันอังคารทีไ ํ๓ สิงหาคม ๎๑๒๐ ก าหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ํ 

 ประกาศ  ณ  วันทีไ  มกราคม  พ.ศ. ๎๑๒๐ 

 (ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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