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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖4
---------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑๐) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
ปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม
2565
ข้อ ๒ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคฤดูร้อน (ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 – วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565)
วันจันทร์ที่ ๒3 พฤษภาคม ๒๕๖5
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖5
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖5
วันศุกร์ที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖5
วันศุกร์ที่ ๑5 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันอาทิตย์ที่ ๑7 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันเสาร์ที่ ๓0 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5
วันเสาร์ที่ ๑1 มิถุนายน ๒๕๖5
วันศุกร์ที่ ๑7 มิถุนายน ๒๕๖5
วันศุกร์ที่ ๒2 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันอาทิตย์ที่ ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันอังคารที่ ๓0 สิงหาคม ๒๕๖5
วันเสาร์ที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๖5
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน ๒๕๖5

นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชาระค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคาร
เปิดภาคการศึกษา เปิดเรียนวิชาที่ ๑ และวิชา ทท ๙๐๐๐
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด การเพิ่มวิชาเรียนและการเพิก
ถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิต วิชาที่ ๑ คืน และวิชา ทท ๙๐๐๐ คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
สอบไล่วชิ าที่ ๑
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๑
เปิดเรียนวิชาที่ ๒
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๒ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
สอบไล่วิชาที่ ๒
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๒
กาหนดส่งผลงานวิชา ทท ๙๐๐๐
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. 2565
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ประจาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
--------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิต พั ฒ น
บริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาค ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม 256๕
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง (ระหว่างวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม 25๖๔ – วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม 256๕)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถึงวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้
นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและชาระเงินค่าลงทะเบียน (นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนในช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)
นักศึกษาเก่าชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร งวดที่ ๑
(ค่าบารุงสถาบัน, ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี)
นักศึกษาเก่าชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร งวดที่ ๒
(ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิต)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่เรียนวิชาเตรียมความพร้อม (ทท ๔๐๐๐)
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม (ทท ๔๐๐๐)
เปิดภาคการศึกษา เปิดเรียนวิชาที่ ๑ และเปิดเรียนวิชา ทท 900๐,
ทท ๙๐๐๔ และวิชา ทท 9005
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด การเพิ่มวิชาเรียนและการ
เพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๑ คืน ทท ๙๐๐๐, ทท ๙๐๐๔
และวิชาทท ๙๐๐๕ คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
สอบไล่วิชาที่ ๑
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๑
เปิดเรียนวิชาที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๒ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
สอบไล่วิชาที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๒
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖๔
เปิดเรียนวิชาที่ ๓
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๓ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๓ คืน
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
สอบไล่วิชาที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เปิดเรียนวิชาที่ ๔
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๔ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๔ คืน
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ วิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔
และวิชา ทท 9005
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
สอบไล่วิชาที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
กาหนดส่งผลงานวิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔ และวิชา ทท 9005
วันจันทร์ที่ 1๔ กุมภาพันธ์ 256๕ กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวละบริการบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ประจาภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๑๒4
--------------------------------------พืไอ฿หຌการจัดการรียนการสอนของสถาบัน ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา 40 (10) ละมาตรา 100 วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ละขຌอ 4 ละขຌอ 5 หงขຌอบังคับสถาบันบัณฑิต พั ฒ น
บริหารศาสตร์วาดຌวยปละภาคการศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาค ๎ ปการศึกษา
๎๑๒4 ดังตอเปนีๅ
ขຌอ 1 ภาค 2 ปการศึกษา ๎๑๒4 ฿หຌริไมตัๅงตวันสาร์ทีไ 8 มกราคมถึงวันศุกร์ทีไ 3 มิถุนายน
2565
ขຌอ 2 วันริไมตຌนละวันสิๅนสุด ภาคการศึกษา มีรายละอียดดังนีๅ
ภาคสอง (ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 25๒5 – วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565)
วันพุธทีไ ๔ ธันวาคม ๎๑๒๐ ถึง
วันพฤหัสบดีทีไ ๎๏ ธันวาคม ๎๑๒๐
วันสาร์ทีไ ํ๔ ธันวาคม ๎๑๒๐
วันสาร์ทีไ ํ๔ ธันวาคม ๎๑๒๐ ถึง
วันอาทิตย์ทีไ ๎๒ ธันวาคม ๎๑๒๐
วันอังคารทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ๔ มกราคม ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ํ๐ มกราคม ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ํ๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑
วันอาทิตย์ทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ๑ มีนาคม ๎๑๒๑
วันจันทร์ทีไ ๐ มษายน ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ๎ํ มกราคม ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ๎๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑
วันอาทิตย์ทีไ ๎๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ํ๎ มีนาคม ๎๑๒๑
วันจันทร์ทีไ ํํ มษายน ๎๑๒๑

นักศึกษากาลงทะบียนทางอินทอร์นใต ละชาระคาลงทะบียน
ผานธนาคาร
ปฐมนิทศนักศึกษา฿หม
นักศึกษา฿หมรียนวิชาตรียมความพรຌอม (ทท ๐์์์)
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาตรียมความพรຌอม (ทท ๐์์์)
ปຂดภาคการศึกษา ปຂดรียนวิชาทีไ ํ ละปຂดรียนวิชา ทท 900์
วิชา ทท 900๐ ละวิชา ทท 9005
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด การพิไมวิชารียนละการ
พิกถอนดยเดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ํ วิชา ทท ๕์์์
วิชา ทท ๕์์๐ ละวิชา ทท ๕์์๑ คืน
วันสุดทຌายของการพิกถอน วิชาทีไ ํ
วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ํ
สอบเลวิชาทีไ ํ
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ํ
ปิดรียนวิชาทีไ ๎
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด วิชาทีไ ๎ ละการพิกถอน
ดยเดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ๎ คืน
วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๎
วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๎
สอบเลวิชาทีไ ๎
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๎

-2วันสาร์ทีไ ํ๕ มีนาคม ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ๎๑ มีนาคม ๎๑๒๑

ปิดรียนวิชาทีไ ๏
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด วิชาทีไ ๏ ละการพิกถอน
ดยเดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ๏ คืน
วันศุกร์ทีไ ๒ พฤษภาคม ๎๑๒๑
วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๏
วันอาทิตย์ทีไ ๔ พฤษภาคม ๎๑๒๑
วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๏
สอบเลวิชาทีไ ๏
วันสาร์ทีไ 21 พฤษภาคม ๎๑๒๑
วันจันทร์ทีไ ๎์ มิถุนายน ๎๑๒๑
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๏
วันสาร์ทีไ ๎๒ มีนาคม ๎๑๒๑
ปิดรียนวิชาทีไ ๐
วันศุกร์ทีไ ํ มษายน ๎๑๒๑
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด วิชาทีไ ๐ ละการพิกถอน
ดยเดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ๐ คืน
วันพฤหัสบดีทีไ ํ๎ พฤษภาคม ๎๑๒๑ วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๐ วิชา ทท ๕์์์
ละวิชา ทท 900๐
วันอาทิตย์ทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒๑ วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๐
สอบเลวิชาทีไ ๐
วันสาร์ทีไ ๎ํ พฤษภาคม ๎๑๒๑
วันจันทร์ทีไ ๎์ มิถุนายน ๎๑๒๑
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๐
วันศุกร์ทีไ ๎๓ พฤษภาคม ๎๑๒๑
กาหนดสงผลงานวิชา ทท ๕์์์ ละวิชา ทท 900๐
วันจันทร์ทีไ ํ๘ กรกฎาคม 256๑
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาคຌนควຌาอิสระละวิชาวิทยานิพนธ์
ประกาศ ณ วันทีไ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

