
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

_____________________ 
 

 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 2564 ดังต่อไปนี้ 

 

ภาคฤดูร้อน (วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565) 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  

   

วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนวิชาปกติ และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ   

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
 เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน 

วันอาทิตยท์ี่ 7 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาปกติ 

วันอาทิตยท์ี่ 14 สิงหาคม 2565 สอบไล่วิชาปกติ และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000 
 การค้นคว้าอิสระ 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาปกติ 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 

 
      ประกาศ ณ วันที่              มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
           ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 

_____________________ 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  
จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

ภาคหนึ่ง (วันอาทิตย์ท่ี 22 สิงหาคม 2564 – วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565) 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

     

วันอาทิตย์ท่ี 22 สิงหาคม 2564 เปิดเรียนวิชาที่  1 , วิชา กบ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การศึกษากฎหมาย และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ   

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม 

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 1 และวิชา  
กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1 และ  
 วิชาเตรียมความพร้อม 

วันอาทิตยท์ี่ 3 ตุลาคม 2564 สอบไล่ วิชาที่ 1  

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม และวิชาที่ 1 
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วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 2 

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 

วันอาทิตยท์ี่ 14 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2 

วันอาทิตยท์ี่ 21 พฤศจิกายน 2564 สอบไล่ วิชาที่ ๒  

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2 

 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เปิดเรียนวิชาที่ 3 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 3 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000  
การค้นคว้าอิสระ 

วันอาทิตยท์ี่ 16 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 สอบไล่ วิชาที่ 3 และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000 
การค้นคว้าอิสระ  

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000 

 

 
      ประกาศ ณ วันที่              พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
           ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๘



 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 

_____________________ 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  
จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
ภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

ภาคสอง (วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 – วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565) 

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

     

วันอาทิตยท์ี่ 23 มกราคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่  1 , วิชา กบ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การศึกษากฎหมาย และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ   

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม 

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 1 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1 และ  
 วิชาเตรียมความพร้อม 

วันอาทิตยท์ี่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สอบไล่ วิชาที่ 1  

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม และวิชาที่ 1 

 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 2 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 
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วันอาทิตยท์ี่ 3 เมษายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2 

วันอาทิตยท์ี่ 17 เมษายน 2565 สอบไล่ วิชาที่ ๒  

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2 

 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เปิดเรียนวิชาที่ 3 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ 3 และวิชา  
กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000    
การค้นคว้าอิสระ 

วันอาทิตยท์ี่ 22 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000 

วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤษภาคม 2565 สอบไล่ วิชาที่ 3 และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000 
การค้นคว้าอิสระ  

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000 

 

 

 
      ประกาศ ณ วันที่              พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
           ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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