
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา วิชาที่ ๔  

ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ  
กรณีสอนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ าภาค 1 ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

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

ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ส าข า ว ิช าน ว ัต ก ร รม ก า รพ ัฒ น าม น ุษ ย ์แ ล ะ อ งค ์ก า ร  ก รณ ีส อ น แ บ บ  Block Course ( เ พิ ่ม เต ิม ) 
ลงวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓  ได้ก าหนดปฏิทินวิชาที่  ๔ ไปแล้ว นั้น เนื่องจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินรายวิชาดังกล่าว ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์  ว่าด้ วยปี และภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ งให้ ยกเลิกประกาศปฏิทินการศึกษาประจ าปี  ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอนแบบ Block Course 
(เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา วิชาที่ ๔ ส าหรับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอนแบบ Block Course 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔) 
วันเสาร์ที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๔ (HODI ๙๙๐๐) 
วันศุกร์ที ่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๔ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔ 
วันอาทิตย์ที ่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๔  (HODI ๙๙๐๐) 
วันจันทร์ที ่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๕๐ วัน 

ประกาศ     ณ  วันที่          ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทนิการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ 

กรณีสอนแบบ Block Course 
--------------------------------------------- 

 

  ตามที ่  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได ้ม ีประกาศเร ื ่อง ปฏิท ินการศ ึกษาประจำ                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอนแบบ 
Block Course ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการปรับแผน       
การเรียนการสอน ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความมาตรา ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบับบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และให้ใช้ประกาศ เปลี ่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาประจำ                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอนแบบ 
Block Course ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  – วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔) 
วันศุกร์  – วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 
วันศุกร์ – วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน 

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันศุกร์ที ่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันศุกร์ที ่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 



- ๒ - 

 

   

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันศุกร์ที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๓ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 

วันอาทิตย์ที ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที ่ ๑๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระค่าลงทะเบียน   

ผ่านธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๗๒xx) 
วันศุกร์ที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันศุกร์ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันอังคารที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

   

วันเสาร์ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันศุกร์ที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๓ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 



- ๓ -

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๔ (HODI ๗๑๐๒) 
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๔ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๔ (HODI ๗๑๐๒) 
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที ่ ๑๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผ่านธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันศุกร์ที ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๑) 
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
วันศุกร์ที ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ 

และการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที ่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

๓๑



 

 

 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ 

กรณีสอนแบบ Block Course 
--------------------------------------------- 

 
 

  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      
ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  – วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔) 
วันอังคาร – วันศุกร์ที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาใหม่รับเอกสารขึ้นทะเบียน และลงทะเบียน

รายวิชา 
วันอังคาร – วันพุธที ่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาใหม่ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๑ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันอังคารที ่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๒ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันอังคารที ่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

   



- ๒ - 

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๓ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันอังคารที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที่ ๑๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และช าระค่าลงทะเบียน   

ผ่านธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๑ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันอังคารที ่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันศุกร์ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๒ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันอังคารที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   

วันเสาร์ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๓ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันอังคารที ่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

   



- ๓ -

ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที่ ๑๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และช าระเงินค่าลงทะเบียน

ผ่านธนาคาร 

วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๑ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันอังคารที ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๒ และ

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะวชิา
เรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
วันอังคารที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 ประกาศ ณ วันที่     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๔



 
 
 
 

 
 

 
ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทนิการศึกษา  สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ  

กรณีสอนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------- 

 

  ตามประกาศสถาบ ันฯ เร ื ่ อง เปล ี ่ ยนแปลงปฏ ิท ินการศ ึกษาประจำป ีการศ ึกษา ๒๕๖๓                     
หล ักส ูตรปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชานว ัตกรรมการพ ัฒนามน ุษย ์และองค ์การ  กรณีสอนแบบ                  
Block Course ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  น้ัน เน่ืองจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการปรับแผนการเรียนการสอน 
ฉะน้ัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์  ว ่าด ้วยป ีและภาคการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จ ึงให ้ยกเล ิกประกาศเปล ี ่ ยนแปลงปฏ ิท ินการศ ึกษา                      
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ                    กรณี
สอนแบบ Block Course ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอนแบบ                 Block 
Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับน้ีแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  – วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔) 
วันอังคาร – วันศุกร์ที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาใหม่รับเอกสารขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนรายวิชา
วันอังคาร – วันพุธที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาใหม่ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะวิชา

เรียน
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วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   
วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๓ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   
วันเสาร์ที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนวิชาที่ ๔ (HODI ๙๙๐๐) 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๔ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔ 
วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๔ (HODI ๙๙๐๐) 
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๕๐ วัน 

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)
วันจันทร์ - วันศุกร์ที่ ๑๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระค่าลงทะเบียน    

ผ่านธนาคาร
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ 
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
  
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๕) 
วันศุกร์ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 
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วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๕) 
วันอังคารที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
  
วันเสาร์ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๔) 
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๓ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐาน 

ะวิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๔) 
วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
  
วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๔ (HODI ๗๒๐๕) 
วันศุกร์ที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๔ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๔ (HODI ๗๒๐๕) 
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
  
ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที่ ๑๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน

ธนาคาร 
 

วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   
วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 



- ๔ -
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑)
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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