
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  
ภาคพิเศษในสวนภูมิภาค ศูนยภาคใต จังหวัดยะลา 

รุนท่ี 26 ประจําภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕64 
 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒562 และขอ 4 และขอ 5 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยป
และภาคการศึกษา พ.ศ.2554 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ภาคสอง ปการศึกษา 2564 ตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2๕65 
  ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 ตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 
 ขอ 2  วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคสอง (9 มกราคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2๕65) 
วันจันทรท่ี 20 ธันวาคม – วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 2564 นักศึกษารุนท่ี 26 ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต 
       และชําระเงินผานชองทางท่ีสถาบันกําหนด 
วันเสารท่ี 8 มกราคม 2565    ปฐมนิเทศ 
วันอาทิตยท่ี 9 มกราคม 2565     เปดภาคการศึกษา รุนท่ี 26  เปดเรียนวิชาท่ี 1 
วันศุกรท่ี 14 มกราคม 2565    วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาท่ี ๑ 
       วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาท่ี ๑ คืน 
วันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2565    วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๑ 
วันอาทิตยท่ี 6 กุมภาพันธ 2565    วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาท่ี ๑ 
วันอาทิตยท่ี 13 กุมภาพันธ 2565    สอบไลวิชาท่ี ๑ 
วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2565    กําหนดสงผลการศึกษา 
วันเสารท่ี 19 กุมภาพันธ 2565    เปดเรียนวิชาท่ี ๒ 
วันศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ 2565    วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาท่ี ๒ 
       วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาท่ี  ๒  คืน 
วันศุกรท่ี 18 มีนาคม ๒๕65    วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๒ 
วันอาทิตยท่ี 20 มีนาคม 2565    วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาท่ี ๒ 
วันอาทิตยท่ี 27 มีนาคม 2565    สอบไลวิชาท่ี ๒  
วันอังคารท่ี 26 เมษายน ๒๕65    กําหนดสงผลการศึกษา 
วันเสารท่ี 2 เมษายน ๒๕65    เปดเรียนวิชาท่ี ๓ 
วันศุกรท่ี 8 เมษายน ๒๕65    วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนดวิชาท่ี ๓ 
       วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตวิชาท่ี ๓ คืน   
วันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม 2565    วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาท่ี ๓ 
วันอาทิตยท่ี 8 พฤษภาคม 2๕65    วันสุดทายการเรียนการสอนวิชาท่ี ๓ 
วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2565    สอบไลวิชาท่ี ๓ 
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วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565    กําหนดสงผลการศึกษา 
ภาคฤดูรอน (21 พฤษภาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2565) 
วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม – วันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม ๒๕65  นักศึกษารุนท่ี 26 ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต 
       และชําระเงินผานชองทางท่ีสถาบันกําหนด 
วันเสารท่ี  21 พฤษภาคม 2565    เปดภาคการศึกษา  เปดเรียนรายวิชา  
วันศุกรท่ี  27 พฤษภาคม ๒๕65    วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด 
       วันสุดทายของการเพิกถอนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
วันศุกรท่ี  17 มิถุนายน ๒๕65    วันสุดทายของการเพิกถอนวิชา 
วันอาทิตยท่ี  19 มิถุนายน ๒๕65    วันสุดทายการเรียนการสอน 
วันอาทิตยท่ี  26 มิถุนายน 2565    สอบไล 
วันอังคารท่ี  26 กรกฎาคม ๒๕65    กําหนดสงผลการศึกษา 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี            กันยายน พ.ศ. 2564 
 
                      

      (รองศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม) 
                                                                   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
                                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
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