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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคหนึ่ง ประจาปีการศึกษา 2565
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 26
ตามประกาศสถาบั น บัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ปฏิทิน
การศึ ก ษา ประจ าภาคหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2565 หลั ก สู ต รการจั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชนมหาบั ณ ฑิ ต
ภาคพิเศษ กรุ งเทพมหานคร รุ่ น ที่ 26 ไปแล้ ว นั้น เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ ยนวัน เปิดเรียน ในภาคหนึ่ง
ปีการศึกษา 2565 ฉะนั้น เพื่อให้กาหนดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562
และข้อ 4 และ ข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554
ประจาภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 ให้เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 3
ธันวาคม 2565
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 (วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565)
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
นักศึกษาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตและชาระ
ค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางการชาระเงินที่สถาบันกาหนด
อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
เปิดเรียนวิชาที่ 1
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ 1
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต
วิชาที่ 1 คืน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
สอบไล่วิชาที่ 1 (รอ 7104)
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
กาหนดส่งผลการศึกษา 30 วัน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

-2วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

เปิดเรียนวิชาที่ 2
รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้
สู่การปฏิบัติ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ 2
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต
วิชาที่ 2 คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2
วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 2
สอบไล่วิชาที่ 2 (รอ 9000)
กาหนดส่งผลการศึกษา 50 วัน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 26
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 ให้เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึงวันเสาร์ที่
10 ธันวาคม 2565
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 (วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 - วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
นักศึกษาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและชำระ
ค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางการชำระเงินที่สถาบันกำหนด
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
เปิดเรียนวิชาที่ 1
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วิชาที่ 1
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต
วิชาที่ 1 คืน
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
สอบไล่วิชาที่ 1 (รอ 7104)
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน 30 วัน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เปิดเรียนวิชาที่ 2
รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด วิชาที่ 2
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต
วิชาที่ 2 คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2

-2วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 2
กำหนดส่งผลงาน วิชาที่ 2 (รอ 9000)
กำหนดส่งผลการศึกษาภายใน 50 วัน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

