
 

                                 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34   
  ประจำปีการศึกษา 2564 

 
    

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
ปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  จึงประกาศปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้  

 

ข้อ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 - วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565  
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาค 1  (วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564)                                          
  

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง  นักศึกษา  กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564    ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงิน 

      ผ่านช่องทางที่สถาบันกำหนด 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม  2564   เปิดเรียนวิชาที่ 1 (รศ.6020)  
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม  2564     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน  2564   สอบไล่วิชาที่ 1 (รศ.6020)  
วันจันทร์ที่  11 ตุลาคม  2564   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 
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วันเสาร์ที่ 18 กันยายน  2564   เปิดเรียนวิชาที ่2  (รศ.7081)  
วันศกุร์ที ่24 กันยายน  2564     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564   สอบไล่วิชาที่ 2 (รศ.7081)  
วันจันทร์ที่  29 พฤศจิกายน 2564  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน  2564   เปิดเรียนวิชาที่ 3  (รศ.7082)  
วันLศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564   สอบไล่วิชาที่ 3 (รศ.7082)  
วันจันทร์ที ่ 17 มกราคม  2565   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา     
 

ภาค 2  (วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 – วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565)   
 

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึง   นักศึกษา  กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564    ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงิน 

      ผ่านช่องทางที่สถาบันกำหนด 

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม  2564   เปิดเรียนวิชาที่ 1 (รศ.7080)  
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565   สอบไล่วิชาที่ 1 (รศ.7080)  
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วันจันทร์ที่  14 มีนาคม  2565   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565   เปิดเรียนวิชาที่ 2  (รศ.7901)  
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2565     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565   วันสุดทา้ยทีม่ีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน  2565   สอบไล่วิชาที่ 2 (รศ.7901)  
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน  2565   เปิดเรียนวิชาที่ 3  (รศ.9000)  
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน  2565     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

          วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงิน 

          ค่าหน่วยกิตคืน  
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  2565   สอบไล่วิชาที่ 3 (รศ.9000)  
วันจันทร์ที่  18 กรกฎาคม  2565   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา     
 

* วันใดที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ  ให้งดบรรยายในวันนั้นด้วย 

                                             

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา   จันทร์สม) 

                                                                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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