1092/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษในสวนภูมิภาค ศูนยภาคใต จังหวัดยะลา
รุนที่ 25 ประจําภาค 1 ปการศึกษา ๒๕64
--------------------------------------ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ไดกําหนดปฏิทิน
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาคพิ เศษในส ว นภู มิ ภ าค ศู น ย ภ าคใต จั งหวัด ยะลา รุน ที่ 25 ประจํ าภาค 1 ป การศึ กษา ๒๕64 ไปแล ว นั้ น
เนื่องจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสงผลการศึกษาวิชาที่ 3 ฉะนั้น เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร พ.ศ. 2562 จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริห ารการพั ฒ นาสังคม คณะพั ฒ นาสั งคมและสิ่งแวดลอม ภาคพิ เศษในส วนภู มิภ าค ศูน ยภ าคใต
จังหวัดยะลา รุนที่ 25 ประจําภาค 1 ปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปนี้
ภาคหนึ่ง (3 กรกฎาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2๕64)
วันเสารที่ 25 กันยายน 2564
เปดเรียนวิชาที่ 3
วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2564
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาที่ 3
วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ 3 คืน
วันศุกรที่ 22 ตุลาคม 2564
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ 3
วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2564
วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาที่ 3
วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2564
สอบไลวิชาที่ 3
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กําหนดสงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

๑๔

กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

675/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา
รุ่นที่ 25 ประจาภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕64
-------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยปี
และภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕64 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2๕64
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง (3 กรกฎาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2๕64)
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นักศึกษารุ่นที่ 25 ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
และชาระเงินผ่านช่องทางที่สถาบันกาหนด
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
เปิดภาคการศึกษา รุ่นที่ 25 เปิดเรียนวิชาที่ 1
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนดวิชาที่ ๑
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๑ คืน
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
สอบไล่วิชาที่ ๑
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
กาหนดส่งผลการศึกษา
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
เปิดเรียนวิชาที่ 2
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนดวิชาที่ 2
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ 2 คืน
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
สอบไล่วิชาที่ 2
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
กาหนดส่งผลการศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
เปิดเรียนวิชาที่ 3
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนดวิชาที่ 3
วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ 3 คืน
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ 3

-2วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ 3
สอบไล่วิชาที่ 3
กาหนดส่งผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1057/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษในสวนภูมิภาค ศูนยภาคใต จังหวัดยะลา
รุนที่ 25 ประจําภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕64
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แหงพระราชบัญ ญั ติสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒562 และขอ 4 และขอ 5 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยป
และภาคการศึกษา พ.ศ.2454 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ภาคสอง ปการศึกษา 2464 ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2464 – 18 มีนาคม 2465
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2464 ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2465 – 6 พฤษภาคม 2465
ขอ 2 วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคสอง (6 พฤศจิกายน 2464 – 18 มีนาคม 2465)
วันจันทรที่ 18 ตุลาคม – วันศุกรที่ 22 ตุลาคม 2464
นักศึกษารุนที่ 25 ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต
และชําระเงินผานชองทางที่สถาบันกําหนด
วันเสารที่ 6 พฤศจิกายน 2464
เปดภาคการศึกษา รุนที่ 25 เปดเรียนวิชาที่ 1
วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2464
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาที่ ๑
วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๑ คืน
วันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2464
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑
วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2464
วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2464
สอบไลวิชาที่ ๑
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2465
กําหนดสงผลการศึกษา
วันเสารที่ 18 ธันวาคม 2464
เปดเรียนวิชาที่ ๒
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2464
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาที่ ๒
วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันศุกรที่ 21 มกราคม ๒๕65
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2465
วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
วันอาทิตยที่ 30 มกราคม 2465
สอบไลวิชาที่ ๒
วันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕65
กําหนดสงผลการศึกษา
วันเสารที่ 5 กุมภาพันธ ๒๕65
เปดเรียนวิชาที่ ๓
วันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ ๒๕65
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาที่ ๓
วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๓ คืน
วันศุกรที่ 4 มีนาคม 2465
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓
วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม ๒๕65
วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาที่ ๓
วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2465
สอบไลวิชาที่ ๓
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2465
กําหนดสงผลการศึกษา

-2ภาคฤดูรอน (19 มีนาคม 2465 – 6 พฤษภาคม 2465)
วันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ – วันศุกรที่ 4 มีนาคม ๒๕65
นักศึกษารุนที่ 25 ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต
และชําระเงินผานชองทางที่สถาบันกําหนด
วันเสารที่ 19 มีนาคม 2465
เปดภาคการศึกษา เปดเรียนรายวิชา
วันศุกรที่ 25 มีนาคม ๒๕65
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด
วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน
วันศุกรที่ 22 เมษายน ๒๕65
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชา
วันอาทิตยที่ 24 เมษายน ๒๕65
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2465
สอบไล
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ๒๕65
กําหนดสงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

๒ กันยายน พ.ศ. 2464

(รองศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

