
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสิ้นภาคการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ 
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

__________________________________ 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ภาคพิเศษ 
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดวันสิ้นภาคการศึกษา เป็นวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 
ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็น 
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา 
พ.ศ. 2554 จึงให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสิ้นภาคการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

กำหนดวันสิ้นภาคการศึกษาเดิม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

กำหนดวันสิ้นภาคการศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 

ทั้งนี้ กำหนดการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 23 
เมษายน 2563 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
เพ่ือการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน พ.ศ. 2563 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๕



 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

_____________________ 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  
จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

 

ภาคฤดูร้อน (วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 - วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม 2563) 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

     

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เปิดเรียนวิชาที่ 1 และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ   

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
 เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 1 และวิชา  
 กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 สอบไล่ วิชาที่ 1  

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 1 

 

วันอาทิตยท์ี่ 5 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 2 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 และวิชา กบ 9000    
 การค้นคว้าอิสระ 



๒ 

 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2 

วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม 2563 สอบไล่ วิชาที่ ๒ และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000 
 การค้นคว้าอิสระ  

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 

 

 

 
      ประกาศ ณ วันที่              เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Admin
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