
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  
ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค ศนูย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา 

รุ่นที่ 27 ประจ าภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕65 
 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ว่าด้วยปี
และภาคการศึกษา พ.ศ.2554 จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕65 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ภาคสอง ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 – 19 พฤษภาคม 2๕66 
  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 
 ข้อ 2  วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคสอง (7 มกราคม 2566 – 19 พฤษภาคม 2๕66) 
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม – วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นักศึกษารุ่นที่ 27 ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
       และช าระเงินผ่านช่องทางที่สถาบันก าหนด 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566    ปฐมนิเทศ 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566     เปิดภาคการศึกษา รุ่นที่ 27  เปิดเรียนวิชาที่ 1 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๑ 
       วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๑ คืน 
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ ๑ 
วันอาทิตย์ที ่12 กุมภาพันธ์ 2566    สอบไล่วิชาที่ ๑ 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566    ก าหนดส่งผลการศึกษา 
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดเรียนวิชาที่ ๒ 
วันศุกร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2566    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๒ 
       วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่  ๒  คืน 
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม ๒๕66    วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒ 
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566    วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ ๒ 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566    สอบไล่วิชาที่ ๒  
วันอังคารที่ 25 เมษายน ๒๕66    ก าหนดส่งผลการศึกษา 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน ๒๕66    เปิดเรียนวิชาที่ ๓ 
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน ๒๕66    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนดวิชาที่ ๓ 
       วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๓ คืน   
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566    วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓ 
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2๕66    วันสุดท้ายการเรียนการสอนวิชาที่ ๓ 
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566    สอบไล่วิชาที่ ๓ 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566    ก าหนดส่งผลการศึกษา 
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ภาคฤดูร้อน (20 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ๒๕66 นักศึกษารุ่นที่ 27 ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
       และช าระเงินผ่านช่องทางที่สถาบันก าหนด 
วันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม 2566    เปิดภาคการศึกษา  เปิดเรียนรายวิชา  
วันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม ๒๕66    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด 
       วันสุดท้ายของการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
วันศุกร์ที่  16 มิถุนายน ๒๕66    วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชา 
วันอาทิตย์ที่  18 มิถุนายน ๒๕66    วันสุดท้ายการเรียนการสอน 
วันอาทิตย์ที่  25 มิถุนายน 2566    สอบไล่ 
วันอังคารที่  25 กรกฎาคม ๒๕66    ก าหนดส่งผลการศึกษา 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่            กันยายน พ.ศ. 2565 
 
                      
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

                ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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