
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

_____________________ 

 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565  
ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565  นั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10)  
และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4  
และข้อ 5 แห่ งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  
จึงให้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือ 
การบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นดังต่อไปนี้ 

ภาคหนึ่ง (วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566) 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

     

วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่  1 , วิชา กบ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การศึกษากฎหมาย วิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ และ 
วิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์  

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม 

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 1 วิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ 
และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1 

วันอาทิตยท์ี่ 2 ตุลาคม 2565 สอบไล่ วิชาที่ 1  

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิชาที่ 1 
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๒ 

 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 2 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตยท์ี่ 13 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2 

วันอาทิตยท์ี่ 20 พฤศจิกายน 2565 สอบไล่ วิชาที่ ๒  

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2 

 

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่ 3 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 3 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 วิชา กบ 9000  
การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์  
(ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตยท์ี่ 15 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 3 วิชาเตรียมความ 
พร้อม วิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004 
วิทยานิพนธ์ 

วันอาทิตยท์ี่ 22 มกราคม 2566 สอบไล่  วิชาที่  3 ส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000  
การค้นคว้าอิสระ และวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 และวิชาเตรียมความพร้อม 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000  การค้นคว้าอิสระ  
และ กบ 9004 วิทยานิพนธ์ 

 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

_____________________ 

 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 2565 ดังต่อไปนี้ 

ภาคหนึ่ง (วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566) 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระ 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

     

วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่  1 , วิชา กบ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การศึกษากฎหมาย และวิชา กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ   

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเตรียมความพร้อม 

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 1 และวิชา กบ 9000 การค้นคว้า
อิสระ (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ 1 

วันอาทิตยท์ี่ 2 ตุลาคม 2565 สอบไล่ วิชาที่ 1  

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิชาที่ 1 

 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 2 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตยท์ี่ 13 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 2 
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วันอาทิตยท์ี่ 20 พฤศจิกายน 2565 สอบไล่ วิชาที่ ๒  

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 2 

 

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เปิดเรียนวิชาที่ 3 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน วิชาที่ 3 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3 และวิชา กบ 9000  
การค้นคว้าอิสระ (ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

วันอาทิตยท์ี่ 15 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ 3 วิชาเตรียมความ 
พร้อม และวิชา กบ 9000 

วันอาทิตยท์ี่ 22 มกราคม 2566 สอบไล่ วิชาที่ 3 และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ 9000 
การค้นคว้าอิสระ  

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ 3 และวิชาเตรียมความพร้อม 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 กำหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ 9000 

 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  
ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

_____________________ 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกอบกับความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือ
การบริหาร ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

ภาคสอง (วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ – วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 

วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระ 
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เปิดเรียนวิชาที่  ๑ วิชา กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับ
การศึกษากฎหมาย วิชา กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัย และวิชา 
กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖  วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบไล่ วิชาที่ ๑ 

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ ๒ วิชา กบ 
๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย วิชา กบ 
๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัย และวิชา กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเ พิกถอน วิชาที่  ๒ วิชา กบ ๔๐๐๐ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย วิชา กบ ๖๐๐๕ 
ระเบียบวิธีวิจัย และวิชา กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 

วันอาทิตย์ที.่.. 
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๒ 

 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ ๒ วิชา กบ ๔๐๐๐ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย วิชา กบ ๖๐๐๕ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สอบไล่ วิชาที่ ๒ และส่งผลงาน วิชา กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้า 
อิสระ  

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๒ วิชา กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการศึกษากฎหมาย และวิชา กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัย 

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ ๙๐๐๐ 

 
ประกาศ ณ วันที่             ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานานชาติ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร  

ภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
_____________________ 

 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ 
๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่ าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
ภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้ 
 

ภาคฤดูร้อน (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เปิดเรียนวิชาที่ ๑ และวิชา กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ   

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด วันสุดท้ายของการ
 เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ ๑ และวิชา  
 กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖  วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ สอบไล่ วิชาที่ ๑  

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๑ 

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด วันสุดท้ายของการ
เพ่ิม – เพิกถอนโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน วิชาที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๒ และวิชา กบ ๙๐๐๐    
 การค้นคว้าอิสระ 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วิชาที่ ๒ 
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๒ 

 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สอบไล่ วิชาที่ ๒ และส่งผลงานนักศึกษาวิชา กบ ๙๐๐๐ 
 การค้นคว้าอิสระ  

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชา กบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่              ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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