
 
 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
ประจําภาค ฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจําภาค ฤดูรอน 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแลวนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงขอความในประกาศบางสวน ฉะนั้น
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑๐) และ
มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒ และขอ ๔ และขอ 
๕ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยปและภาคการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ อธิการบดีจึงให
ยกเลิกปฏิทินการศึกษาประจําภาค ฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับดังกลาว (ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)  
และใหใชปฏิทินการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ ประจําภาค ฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ฉบับนี้แทน ดังตอไปนี ้
ภาคฤดูรอน (วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกรที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

วันจันทรที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง นักศึกษาลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และชําระผานธนาคาร 

วันเสารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปดภาคการศึกษา/เปดเรียน รายวิชากม ๙๐๐๐  
 วิชาการคนควาอิสระ และ กม ๙๐๐๔ วิชาวิทยานิพนธ 

วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 

 วันสุดทายของการเพิ่ม – เพิกถอน โดยไดรับคา 

 หนวยกิตคืน 
วันอาทิตยที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดทายของการเรียนการสอนและการสงผลงาน 
 วิชาการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ 

วันจันทรที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กําหนดสงผลการศึกษากรณีวิชาการคนควาอิสระ/ 

 วิชาวิทยานิพนธ 

ประกาศ  ณ  วันที่             พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
ประจ าภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ลงวันที่  ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๓ เรื่ อง 
ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ได้ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจ าภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ 
แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิการบดีจึงให้
เปลี่ยนแปลงก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจ าภาค ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาเดิม วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

ประกาศ  ณ  วันที่   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาคหนึ่ง (วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ -  วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ที ่๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และช าระเงินผ่านธนาคาร 
 

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๔ 
 

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง นักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๔ เรียนวิชาเตรียมความพร้อม 
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
 

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชา กม ๔๐๐๐ 
 

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอนวิชาเตรียมความพร้อม 
 กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
 

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
 

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน 
 

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
 วันสุดท้ายของการเพ่ิม – เพิกถอน โดยได้รับค่า 
 หน่วยกิตคืน 
 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเพิกถอน 
 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
 

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันสอบไล่ประจ าภาค 



๒ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔    ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ/ 
   วิชาวิทยานิพนธ ์

ภาคสอง (วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ -  วันศุกร์ที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๕ 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง นักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๔ เรียนวิชาเตรียมความพร้อม 
วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชา กม ๔๐๐๐ 

วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอนวิชาเตรียมความพร้อม 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
วันสุดท้ายของการเพ่ิม – เพิกถอน โดยได้รับค่า 
หน่วยกิตคืน 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเพิกถอน 

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง วันสอบไล่ประจ าภาค 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔    ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔    ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ/ 
   วิชาวิทยานิพนธ ์

ประกาศ  ณ  วันที่      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๓




