
                                                                                   
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ปฏทินิการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32  และจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29 
ประจําภาคหนึ่ง  ปการศึกษา 2565 

 
   

 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10)  และมาตรา 100  วรรคสอง   แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2562 และขอ 4 และขอ 5  แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยป
และภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  จงึประกาศปฏทินิการศึกษา ประจําภาคหนึ่ง  ปการศึกษา 2565  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ภาคหนึ่ง ปการศึกษา 2565  ใหเริ่มตั้งแตวันศุกรที ่12 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที ่12 
มกราคม 2566 

ขอ 2  วันเริ่มตนและสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ภาคหนึ่ง  (วันศุกรท่ี 12 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2566) 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565  ถึง  นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32    
วันพุธท่ี 1 มิถุนายน 2565   
                                                            

ลงทะเบียนทางอินเทอรเนต็และชําระคาลงทะเบียน 

วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2565  ถึง  นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุนท่ี 29     
ผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา 

วันจันทรท่ี 6 มิถุนายน  2565   
                                                            

ลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตและชําระคาลงทะเบียน 

วันศุกรท่ี  12  สงิหาคม  2565   เปดภาคการศึกษา 
ผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา 

      นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32 
                                                               นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29               
      เปดเรียนวิชาท่ี 1  (รศ.7900) 
วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม  2565   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 

   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
วันศุกรท่ี 16 กันยายน  2565   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี 17 กันยายน  2565   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี 24 กันยายน  2565   สอบไล  วิชาท่ี  1  (รศ.7900) 
วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2565   กําหนดสงผลการศึกษา 
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วันศุกรท่ี  30 กันยายน  2565   นกัศึกษาจังหวดันครราชสีมา รุนท่ี 32 

นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29              
 เปดเรียนวิชาท่ี  2  (รศ.6010) 

วันศุกรท่ี  7  ตุลาคม  2565   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 
   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

วันศุกรท่ี 4  พฤศจิกายน  2565   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี 5  พฤศจกิายน  2565   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี  12 พฤศจิกายน  2565  สอบไล  วิชาท่ี  2  (รศ.6010) 
วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม  2565   กําหนดสงผลการศึกษา 
วันศุกรท่ี  18 พฤศจิกายน  2565  นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี  32 

นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี  29 
 เปดเรียนวิชาท่ี  3  (รศ.6030) 

วันศุกรท่ี  25 พฤศจิกายน  2565  วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 
   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม  2565   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี 24 ธันวาคม  2565   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี  7  มกราคม  2566   สอบไล  วิชาท่ี  3  (รศ.6030) 
วันจนัทรท่ี 6 กุมภาพันธ  2566   กําหนดสงผลการศึกษา  
    

   ประกาศ  ณ  วันที ่          พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
                                                                (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
             รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร           
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ปฏทินิการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32  และจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29 
ประจําภาคสอง และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 

 
   

 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10)  และมาตรา 100  วรรคสอง   แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2562 และขอ 4 และขอ 5  แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยป
และภาคการศึกษา พ.ศ. 2554  จึงประกาศปฏิทินการศึกษา ประจําภาคสอง และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 
2565  ดังตอไปนี ้

ขอ 1  ภาคสอง ปการศึกษา 2565  ใหเริม่ตัง้แต วันศุกรที ่13 มกราคม 2566 – วันพฤหัสบดีที ่15 
มิถุนายน 2566 

ขอ 2  ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565  ใหเริม่ตัง้แต วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 
10 สิงหาคม 2566 

ขอ 3  วันเริ่มตนและสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ภาคสอง  (วันศุกรท่ี 13 มกราคม 2566 – วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน 2566) 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2565  ถึง  นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี  32 
วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม  2565   นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุนท่ี  29 

                                                            
ลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตและชําระคาลงทะเบียน 
ผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา

วันศุกรท่ี 13  มกราคม  2566   เปดภาคการศึกษา 
  

นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี  32 
      นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี  29               
      เปดเรียนวิชาท่ี 1  (รศ.6000) 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม  2566   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 

   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
วันศุกรท่ี 17 กุมภาพันธ  2566   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ  2566   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี 25 กุมภาพันธ  2566   สอบไล  วิชาท่ี  1  (รศ.6000) 
วันจนัทรท่ี 27 มีนาคม  2566   กําหนดสงผลการศึกษา 
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วันศุกรท่ี  3  มีนาคม  2566   นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32 
นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29              

 เปดเรียนวิชาท่ี  2  (รศ.7904) 
วันศุกรท่ี  10  มีนาคม  2566   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 

   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
วันศุกรท่ี  7  เมษายน  2566    วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี  8  เมษายน  2566   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี  22 เมษายน  2566   สอบไล  วิชาท่ี  2  (รศ.7904) 
วันจันทรท่ี 22 พฤษภาคม  2566  กําหนดสงผลการศึกษา 
วันศุกรท่ี 28 เมษายน  2566   นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32 

นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี 29 
 เปดเรียนวิชาท่ี  3  (รศ.7902) 

วันศุกรท่ี 5 พฤษภาคม 2566   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 
   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

วันศุกรท่ี  2  มิถุนายน  2566   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี  3  มิถุนายน  2566   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
วันเสารท่ี 10 มิถุนายน  2566   สอบไล  วิชาท่ี  3  (รศ.7902) 
วันจนัทรท่ี 10 กรกฎาคม  2566  กําหนดสงผลการศึกษา      

 
ภาคฤดูรอน  (วันศุกรท่ี 16 มิถุนายน 2566 – วันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2566) 
วันจันทรท่ี 22 พฤษภาคม 2566  ถึง  นักศึกษาจังหวัดนครราชสมีา รุนท่ี  32 
วันศุกรท่ี 2  มิถุนายน  2566   นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุนท่ี  29 

                                                            
ลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตและชําระคาลงทะเบียน 
ผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา

วันศุกรท่ี 16  มิถุนายน  2566   เปดภาคการศึกษา 
  

นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี  32 
      นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รุนท่ี  29               
      เปดเรียนวิชาท่ี 1  (รศ.7903) 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน  2566   วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 

   วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
วันศุกรท่ี 21 กรกฎาคม  2566   วันสุดทายของการเพิกถอน 
วันเสารท่ี 22 กรกฎาคม  2566   วันสุดทายท่ีมีการเรียนการสอน 
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วันเสารท่ี 29 กรกฎาคม  2566   สอบไล  วิชาท่ี  1  (รศ.7903) 
วันจนัทรท่ี 28 สิงหาคม  2566   กําหนดสงผลการศึกษา 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 
 

                                                                (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
             รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร           
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