
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11 

 

                
 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ภาคสอง ปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มตั้งแตว่ันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 
2 กรกฎาคม 2565 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที ่ 3 กรกฎาคม 2565 ถึง วัน
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 
  ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
 
ภาคสอง ปีการศึกษา 2564  (วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 –  เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565) 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565         เปิดเรียนวิชาที่ 1 
      รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ 1 
      วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต 

วิชาที่ 1 คืน 
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565   สอบไล่วิชาที ่1 (รอ 6002) 
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565    กำหนดส่งผลการศึกษา 30 วัน  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
 

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565           เปิดเรียนวิชาที่ 2 
      รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ 2 

     วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต 
      วิชาที่ 2 คืน 
วันศุกรท์ี ่29 เมษายน 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 2 
วันอาทิตย์ที ่1 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 2 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565   สอบไล่วิชาที่ 2 (รอ 7101) 
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วันอังคารที่  7 มิถุนายน 2565    กำหนดส่งผลการศึกษา 30 วัน  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
 
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565        เปิดเรียนวิชาที่ 3 
      รอ 6003 องค์การสมัยใหม่ 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนดวิชาที่ 3 

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต 
วิชาที่ 3 คืน 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565   วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ 3  
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน วิชาที่ 3  
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565   สอบไล่วิชาที่ 3 (รอ 6003) 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565   กำหนดส่งผลการศึกษา 30 วัน  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565) 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม -  วันศุกร์ที่ 10  มิถุนายน 2565 

นักศึกษาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและชำระ 
ค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางการชำระเงินที่สถาบันกำหนด 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เปิดเรียนวิชา 
      รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด   

วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  วันสุดท้ายของการเพิกถอน 
วันอาทิตย์ที่  14 สิงหาคม 2565   วันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอน  
วันอาทิตย์ที่  21 สิงหาคม 2565   สอบไล่วิชา รอ 6000 
วันอังคารที่  20 กันยายน 2565   กำหนดส่งผลการศึกษา 30 วัน  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
 
 
                                                       ประกาศ ณ วันที่              ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
                                               

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

๒๖


