
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35  

ประจำปีการศึกษา ๒๕65  
 
 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562  และข้อ 4 และ ข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  อธิการบดี จึงให้ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ดังต่อไปนี้  

 

ภาคหนึ่ง (วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2๕65) 
 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง  นักศึกษารุ่นที่ 35 ลงทะเบียนเรียนผ่าน 
วันศุกร์ที ่8 กรกฎาคม ๒๕65   อินเทอร์เน็ตและชำระเงนิผา่นชอ่งทางที่สถาบนักำหนด  

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕65    เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (รศ.6020)  
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕65   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน ๒๕65    วันสุดท้ายของการเพิกถอน   
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน ๒๕65     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ๒๕65        สอบไล่วิชาที่ ๑ (รศ.6020) 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม ๒๕65   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน ๒๕65   เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (รศ.7082)  
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ๒๕65            วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕65    วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที ่22 ตุลาคม ๒๕65     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ๒๕65        สอบไล่วิชาที่ ๒  (รศ.7082) 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕65  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

 
 
 

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text
666/2565



 
2 

 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕65   เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (รศ.7081)   
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕65                 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕65   วันสุดท้ายของการเพิกถอน   
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ๒๕65     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕65   สอบไล่วิชาที่ 3 (รศ.7081) 
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 
  
ภาคสอง (วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2๕66) 
 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง  นักศึกษารุ่นที่ 35 ลงทะเบียนเรียนผ่าน 
วันศุกร์ที ่2 ธันวาคม ๒๕65   อินเทอร์เน็ตและชำระเงินผ่านช่องทางที่สถาบันกำหนด  
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ๒๕65    เปิดเรียนวิชาที่ ๑ (รศ.7080)  
วันพุธที่ 4 มกราคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕66    วันสุดท้ายของการเพิกถอน   
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕66     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕66        สอบไล่วิชาที่ ๑ (รศ.7080) 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕66   เปิดเรียนวิชาที่ ๒ (รศ.7901)  
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕66             วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ๒๕66    วันสุดท้ายของการเพิกถอน  
วันเสาร์ที ่25 มีนาคม ๒๕66     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน ๒๕66        สอบไล่วิชาที่ ๒ (รศ.7901) 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน ๒๕66   เปิดเรียนวิชาที่ ๓ (รศ.9000)   
วันอังคารที่ 18 เมษายน ๒๕66                 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน   
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการเพิกถอน   
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม ๒๕66     วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
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วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕66   สอบไล่วิชาที่ 3 (รศ.9000) 
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕66   วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 

 
* วันใดที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ  ให้งดบรรยายในวันนั้นด้วย 

                                             
 
                                                           ประกาศ ณ วันที่          มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 
                                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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