
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทนิการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ  

กรณีสอนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------- 

 

  ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีสอบแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                         
ลงว ันท ี ่  ๒ ส ิงหาคม ๒๕๖๔ น ั ้น  เน ื ่องจากคณะพัฒนาทร ัพยากรมนุษย ์ม ีการปร ับแผนการเร ียนการสอน                                      
ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์  ว ่าด ้วยปีและภาคการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ึงให ้ยกเล ิกประกาศปฏิท ินการศ ึกษา สำหร ับหล ักส ูตร                                    
ปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชานว ัตกรรมการพ ัฒนามน ุษย ์และองค ์การ กรณ ีสอบแบบ Block Course                            
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ประกาศเปลี่ยนแปลง                      
ปฏิทินการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณี                   
สอนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที ่ ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระค่าลงทะเบียน    

ผ่านธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันศุกร์ที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ 
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันศุกร์ที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
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วันศุกร์ที ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ 
วิชาเรียน 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๔) 
วันอังคารที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   

วันเสาร์ที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันศุกร์ที ่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๓ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที ่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๕) 
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนวิชาที่ ๔ (HODI ๗๒๐๕) 
วันศุกร์ที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๔ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที ่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๔ (HODI ๗๒๐๕) 
วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
   
 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ที ่ ๑๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน

ธนาคาร 
วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันศุกร์ที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
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วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันศุกร์ที ่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ 

วิชาเรียน 
วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดการสอบไล่วิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 
 

                   ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ กุสุมาวลี) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ประกา ถาบนับัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร ์
เรื่อง  ปฏิทินการ ึก า ำ รับ ลัก ูตรปรัชญาดุ ฎีบัณฑิต  

าขา ิชาน ัตกรรมการพัฒนามนุ ย์และองค์การ  
กรณี อนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์ ปีการ ึก า ๒๕๖๔ 

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

   เพื่อใ ้การจัดการเรียนการ อน เป็นไปด้ ยค ามเรียบร้อย 
 

อา ัยอำนาจตามค ามในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 รรค อง แ ่งพระราชบัญญัติ
ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์ พ. . 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แ ่งข้อบังคับ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร
า ตร์ ่าด้ ยปีและภาคการ ึก า พ. . ๒๕๖๓ จึงกำ นดประกา ปฏิทินการ ึก า ำ รับ ลัก ูตรปรัชญาดุ ฎี

บัณฑิต าขา ิชาน ัตกรรมการพัฒนามนุ ย์และองค์การ กรณี อนแบบ Block Course คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุ ย์ ปีการ ึก า ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

ข้อ 1 ปีการ ึก า ๒๕๖๔ ใ ้เริ่มตั้งแต่ ันที่ ๗ ิง าคม ๒๕๖๔ ถึง ันที่ ๕ ิง าคม ๒๕๖๕ 

ข้อ 2 ันเริ่มต้นและ ัน ิ้น ุด ภาคการ ึก า มีรายละเอียดดังนี ้
 

ภาคการ ึก าที่ ๑ ปีการ ึก า ๒๕๖๔ (ระ ่าง ันเ าร์ที่ ๗ ิง าคม ๒๕๖๔  – ัน ุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕) 
ันจันทร์ – ันพฤ ั บดทีี่ ๒ – ๕ ิง าคม ๒๕๖๔ นัก ึก าใ ม่รับเอก ารขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนราย ิชา 
ันจันทร์ – ัน ุกรท์ี่ ๒ – ๖ ิง าคม ๒๕๖๔ นัก ึก าใ ม่ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

 

ันเ าร์ที่ ๗ ิง าคม ๒๕๖๔ เปิดเรียน ิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๓ ิง าคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๒๐ ิง าคม ๒๕๖๔  ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๘ ิง าคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๑ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๙ ิง าคม ๒๕๖๔ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๑) 
ันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เปิดเรียน ิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๖๔ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๒ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๔ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๑) 
ันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

 

927/2564



- ๒ - 

 

   

ันเ าร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียน ิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
ัน ุกร์ที ่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๓ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๓ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๒) 
ันอังคารที่ ๒๓ พฤ จิกายน ๒๕๖๔ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่  ๑๑ ธัน าคม ๒๕๖๔ เปิดเรียน ิชาที่ ๔ (HODI ๙๙๐๐) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๗ ธัน าคม ๒๕๖๔ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๔ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๒๔ ธัน าคม ๒๕๖๔  ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๔ 

ันอาทิตยท์ี่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๔  (HODI ๙๙๐๐) 
ันจันทรท์ี่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๕๐ ัน 

 

 

ภาคการ ึก าที่ ๒ ปีการ ึก า ๒๕๖๔ (ระ ่าง ันเ าร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ – ัน ุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
ันจันทร์ - ัน ุกร์ที ่ ๑๓ - ๒๔ ธัน าคม ๒๕๖๔ นัก ึก าลงทะเบียนราย ิชา และชำระค่าลงทะเบียน    

ผ่านธนาคาร 
 

ันเ าร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๑ 

ันอาทิตย์ที ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๑ (HODI ๗๑๐๒) 
ันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๕) 
ัน ุกร์ที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๒ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๒ (HODI ๖๐๐๕) 
ันอังคารที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๔) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๓ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 



- ๓ - 

 

 

ัน ุกร์ที ่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๓ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๓ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๓ (HODI ๖๐๐๔) 
ันอังคารที่ ๒๖ เม ายน ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่ ๗ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๔ (HODI ๗๒xx) 
ัน ุกร์ที่  ๑๓ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๔ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๒๐ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๔ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๘ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๔ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๙ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๔ (HODI ๗๒xx) 
ันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   
 

ภาคการ ึก าที่ ๓ ปีการ ึก า ๒๕๖๔ (ระ ่าง ันเ าร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ัน ุกร์ที่ ๕ ิง าคม ๒๕๖๕) 
ันจันทร์ - ัน ุกร์ที ่ ๑๖ - ๒๗ พฤ ภาคม ๒๕๖๕ นัก ึก าลงทะเบียนราย ิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

   

ันเ าร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
ัน ุกร์ที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๑ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๑ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๑ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๑ (HODI ๖๐๐๓) 
ันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

   

ันเ าร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียน ิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
ัน ุกร์ที ่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการลงทะเบียน ลังกำ นด ิชาที่ ๒ และ 

การเพิกถอนโดยได้รับเงินค่า น่ ยกิตคืน 

ัน ุกร์ที ่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเพิกถอน ิชาที่ ๒ และเปลี่ยนฐานะ ิชาเรียน 

ันเ าร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ัน ุดท้ายของการเรียนการ อน ิชาที่ ๒ 

ันอาทิตย์ที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำ นดการ อบไล่ ิชาที่ ๒ (HODI ๗๑๐๓) 
ันอังคารที่ ๒๓ ิง าคม ๒๕๖๕ กำ นด ่งผลการ ึก าภายใน ๓๐ ัน 

 

                   ประกา  ณ ันที่         ิง าคม  พ. . ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                 (ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์ ม) 

                        รองอธิการบดีฝ่าย ิชาการ 

                                                       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร ์

๒


