
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
__________________________________ 

 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาค ๒ และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ได้ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา เป็นวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ก าหนดวันเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจ าภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

 ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาเดิม  วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาใหม่  วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ ก าหนดการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาค ๒ และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ประกาศ ณ วันที่              มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

      หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
__________________________________ 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ก าหนดวันสิ้น
ภาคการศึกษา เป็นวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๐ (๑๐) และมาตรา 
๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ และฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ดังนี้ 

ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาเดิม วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

ก าหนดวันสิ้นภาคการศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ก าหนดการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาคณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลง 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ประกาศ ณ วันที่     ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าภาค ๒ และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------- 

 
      ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดปฏิทิน

การศึกษาประจ าภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีการปรับ
แผนการเรียนการสอนในภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการ
สอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   

       อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า
ด้วยปีและภาคการศึกษา จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒และฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ภาคสอง  (วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)  
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง  นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร (รายวิชา/วิทยานิพนธ์ส่วนที่ ๑) 
      (นด ๙๙๐๐ และ นด ๙๙๐๑) 
วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔   เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน  
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
      วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียน 
      วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
      วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔   วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง   สอบไล่ประจ าภาค/สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ/ 
      ก าหนดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ส่วนที่ ๑ 

(นด ๙๙๐๐ และ นด ๙๙๐๑) 
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ภาคฤดูร้อน  (วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที ่๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  
วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 

วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียนรายวิชา 
วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง สอบไล่ประจ าภาค 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------- 

 
             อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า
ด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
 
ภาคหนึ่ง  (วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)  
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง  นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร งวดที่ ๑ 
      (ค่าบ ารุงสถาบัน, ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี) 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร งวดที่ ๒ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓   (ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือหน่วยกิต) 
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร งวดที่ ๓ 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓    (ค่ากิจกรรมพิเศษ) 
วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน  
วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
      วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียน 
      วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
      วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓   วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง   สอบไล่ประจ าภาค/สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔   ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ/ 
      ก าหนดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ส่วนที่ ๑ 

(นด ๙๙๐๐ และ นด ๙๙๐๑) 
 
 
 
 
 



- ๒ -

ภาคสอง  (วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร (รายวิชา/วิทยานิพนธ์ส่วนที่ ๑) 

(นด ๙๙๐๐ และ นด ๙๙๐๑) 
วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 

วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียน 
วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง สอบไล่ประจ าภาค/สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ/ 

ก าหนดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ส่วนที่ ๑ 

(นด ๙๙๐๐ และ นด ๙๙๐๑) 

ภาคฤดูร้อน  (วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตและช าระเงิน 
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  
วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  เปิดภาคการศึกษา/เปิดเรียน 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 

วันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียนรายวิชา 
วันสุดท้ายของการเพิกถอน โดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการเพิกถอนหลังก าหนด 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง สอบไล่ประจ าภาค 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ก าหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่มีการเรียนการสอนปกติ 

ประกาศ  ณ  วันที่           สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

๑๙




