977/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565
_____________________
ตามประกาศสถาบั น บั ณ ฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ เรื่อง ปฏิ ทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลั ก สู ตร
ศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริห าร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565
ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
การจั ดการเรียนการสอนของสถาบั น เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10)
และมาตรา 100 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญั ติสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4
และข้ อ 5 แห่ งข้ อ บั งคั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยปี แ ละภาคการศึ ก ษา พ.ศ. 2554
จึงให้ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อ
การบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นดังต่อไปนี้
ภาคหนึ่ง (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566)
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษลงทะเบี ย นผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต และชำระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

เปิ ด เรี ย นวิ ช าที่ 1, วิ ชา กบ 4000 ภาษาอั งกฤษสำหรั บ
การศึ กษากฎหมาย วิ ชา กบ 9000 การค้ นคว้ าอิ สระ และ
วิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ ม – เพิ กถอน วิชาที่ 1 วิช า กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ
และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

สอบไล่ วิชาที่ 1

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิชาที่ 1

๒
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เปิดเรียนวิชาที่ ๒

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ม – เพิกถอน วิชาที่ 2 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

สอบไล่ วิชาที่ ๒

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

เปิดเรียนวิชาที่ 3

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ม – เพิกถอน วิชาที่ 3 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 วิชา กบ 9000
การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์
(ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

วัน สุ ดท้ ายของการเรียนการสอน วิช าที่ 3 วิช าเตรีย มความ
พร้อม วิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004
วิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

สอบไล่ วิ ช าที่ 3 ส่ ง ผลงานนั ก ศึ ก ษาวิ ช า กบ 9000
การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 และวิชาเตรียมความพร้อม

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

กำหนดส่ ง ผลการศึ ก ษาวิ ช า กบ 9000 การค้ น คว้ า อิ ส ระ
และ กบ 9004 วิทยานิพนธ์

ประกาศ ณ วันที่

๕

สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

600/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565
_____________________
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 4 และข้ อ 5 แห่ งข้ อบั งคับสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร์ว่าด้ วยปี และภาคการศึ กษา พ.ศ. 2554
จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
ภาคหนึ่ง (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566)
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษลงทะเบี ย นผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต และชำระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

เปิ ด เรี ย นวิ ช าที่ 1, วิ ชา กบ 4000 ภาษาอั งกฤษสำหรั บ
การศึกษากฎหมาย และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ ม – เพิ ก ถอน วิ ช าที่ 1 และวิช า กบ 9000 การค้ น คว้ า
อิสระ (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

สอบไล่ วิชาที่ 1

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิชาที่ 1

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เปิดเรียนวิชาที่ ๒

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ม – เพิกถอน วิชาที่ 2 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2

๒
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

สอบไล่ วิชาที่ ๒

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

เปิดเรียนวิชาที่ 3

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพิ่ม – เพิกถอน วิชาที่ 3 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000
การค้นคว้าอิสระ (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

วัน สุ ดท้ ายของการเรียนการสอน วิช าที่ 3 วิช าเตรีย มความ
พร้อม และวิชา กบ 9000

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

สอบไล่ วิ ช าที่ 3 และส่ งผลงานนั ก ศึ กษาวิช า กบ 9000
การค้นคว้าอิสระ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 และวิชาเตรียมความพร้อม

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000

ประกาศ ณ วันที่

๘

มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

