323/2565
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวละบริการบบบูรณาการ
คณะการจัดการการทองเทีไยว ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาค จังหวัดภูเกใต
ประจาภาคฤดูรຌอน ปีการศึกษา ๒๑๒๐
--------------------------------------พืไอ฿หຌการจัดการรียนการสอนของสถาบัน ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา 40 (10) ละมาตรา 100 วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ละขຌอ 4 ละขຌอ 5 หงขຌอบังคับสถาบันบัณฑิต พัฒน
บริห ารศาสตร์ วาดຌวยปละภาคการศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคฤดูรຌอน
ปการศึกษา ๎๑๒๐ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ 1 ภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๐ ฿หຌริไมตัๅงตวันสาร์ทีไ ๐ มิถุนายน 25๒๑ – วันศุกร์ทีไ
๑ สิงหาคม 256๑
ขຌอ 2 วันริไมตຌนละวันสิๅนสุด ภาคการศึกษา มีรายละอียดดังนีๅ
ภาคฤดูรຌอน (ระหวางวันเสาร์ทีไ ๐ มิถุนายน – วันศุกร์ทีไ ๑ สิงหาคม ๒๑๒5)
วันจันทร์ทีไ ๎๏ พฤษภาคม ๎๑๒๑ ถึง
วันศุกร์ทีไ ๎๓ พฤษภาคม ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ๐ มิถุนายน ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ํ์ มิถุนายน ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ํ๑ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันอาทิตย์ทีไ ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันจันทร์ทีไ ๎๙ สิงหาคม ๎๑๒๑
วันสาร์ทีไ ํํ มิถุนายน ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ํ๓ มิถุนายน ๎๑๒๑
วันศุกร์ทีไ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันอาทิตย์ทีไ ๎๐ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันอาทิตย์ทีไ ๏ํ กรกฎาคม ๎๑๒๑
วันอังคารทีไ ๏์ สิงหาคม ๎๑๒๑

นักศึกษากาลงทะบียนทางอินทอร์นใต ละชาระคาลงทะบียนผาน
ธนาคาร
ปຂดภาคการศึกษา ปຂดรียนวิชาทีไ ํ
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด การพิไมวิชารียนละการ
พิกถอนดยไดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ํ คืน
วันสุดทຌายของการพิกถอน วิชาทีไ ํ
วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ํ
สอบไลวิชาทีไ ํ
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ํ
ปิดรียนวิชาทีไ ๎
วันสุดทຌายของการลงทะบียนหลังกาหนด วิชาทีไ ๎ ละการพิกถอน
ดยไดຌรับงินคาหนวยกิตวิชาทีไ ๎ คืน
วันสุดทຌายของการพิกถอนวิชาทีไ ๎
วันสุดทຌายของการรียนการสอนวิชาทีไ ๎
สอบไลวิชาทีไ ๎
กาหนดสงผลการศึกษาวิชาทีไ ๎
ประกาศ ณ วันทีไ ๑ มษายน พ.ศ. ๎๑๒๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการละกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

669/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท&องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการทองเที่ยว ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
ประจําภาค ๑ ป$การศึกษา ๒๕๖๔
--------------------------------------เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห)งพระราชบัญญัติ
สถาบันบั ณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร0 พ.ศ. 2562 และขอ 4 และขอ 5 แห)งขอบังคับ สถาบันบั ณฑิต พัฒ น
บริหารศาสตร0ว)าดวยป5และภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําภาค ๑ ป5การศึกษา
๒๕๖๔ ดังต)อไปนี้
ขอ 1 ป5การศึกษา ๒๕๖๔ ใหเริ่มตั้งแต)วันเสาร0ที่ ๗ สิงหาคม ถึงวันศุกร0ที่ ๗ มกราคม 256๕
ขอ 2 วันเริ่มตนและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง (ระหวางวันเสาร+ที่ ๗ สิงหาคม 25๖๔ – วันศุกร+ที่ ๗ มกราคม 256๕)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถึงวันจันทรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันศุกรที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันเสารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตยที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันจันทรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันจันทร0ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันศุกร0ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย0ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันจันทร0ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นักศึกษาเก#าลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได0
นักศึกษาเก#าพิมพใบแจ0งยอดและชําระเงินค#าลงทะเบียน (นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนในช#วงเวลานี้แต#ไม#สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได0)
นักศึกษาเก#าชําระค#าลงทะเบียนผ#านธนาคาร งวดที่ ๑
(ค#าบํารุงสถาบัน, ค#าธรรมเนียมการใช0เทคโนโลยี)
นักศึกษาเก#าชําระค#าลงทะเบียนผ#านธนาคาร งวดที่ ๒
(ค#าลงทะเบียนรายวิชาเพื่อหน#วยกิต)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม)
นักศึกษาใหม)เรียนวิชาเตรียมความพรอม (ทท ๔๐๐๐)

กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพรอม (ทท ๔๐๐๐)
เปIดภาคการศึกษา เปIดเรียนวิชาที่ ๑ และเปIดเรียนวิชา ทท 900๐,
ทท ๙๐๐๔ และวิชา ทท 9005
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด การเพิ่มวิชาเรียนและการ
เพิกถอนโดยไดรับเงินค)าหน)วยกิตวิชาที่ ๑ คืน ทท ๙๐๐๐, ทท ๙๐๐๔
และวิชาทท ๙๐๐๕ คืน
วันสุดทายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑
วันสุดทายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
สอบไล)วิชาที่ ๑
กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาที่ ๑

วันเสาร0ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย0ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันจันทร0ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย0ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันจันทร0ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
วันเสาร0ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันศุกร0ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย0ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันเสาร0ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันจันทร0ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
วันอาทิตย0ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันจันทร0ที่ 1๔ กุมภาพันธ0 256๕

เปIดเรียนวิชาที่ ๒
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๒ และการเพิกถอน
โดยไดรับเงินค)าหน)วยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันสุดทายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
สอบไล)วิชาที่ ๒
กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาที่ ๒
เปIดเรียนวิชาที่ ๓
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๓ และการเพิกถอน
โดยไดรับเงินค)าหน)วยกิตวิชาที่ ๓ คืน
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓
วันสุดทายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓
สอบไล)วิชาที่ ๓
กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาที่ ๓
เปIดเรียนวิชาที่ ๔
วันสุดทายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๔ และการเพิกถอน
โดยไดรับเงินค)าหน)วยกิตวิชาที่ ๔ คืน
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ วิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔
และวิชา ทท 9005
วันสุดทายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔
สอบไล)วิชาที่ ๔
กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาที่ ๔
กําหนดส)งผลงานวิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔ และวิชา ทท 9005
กําหนดส)งผลการศึกษาวิชาคนควาอิสระและวิชาวิทยานิพนธ0
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูช)วยศาสตราจารย0 ดร.ณดา จันทร0สม)
รองอธิการบดีฝRายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0

1423/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท&องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการทองเที่ยว ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
ประจําภาค ๒ ป$การศึกษา ๒๕๖๔
--------------------------------------เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห)งพระราชบัญญัติ
สถาบันบั ณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร0 พ.ศ. 2562 และขอ 4 และขอ 5 แห)งขอบังคับ สถาบันบั ณฑิต พัฒ น
บริหารศาสตร0ว)าดวยป5และภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําภาค ๒ ป5การศึกษา
๒๕๖๔ ดังต)อไปนี้
ขอ 1 ป5การศึกษา ๒๕๖๔ ใหเริ่มตั้งแต)วันเสาร0ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร0ที่ ๓ มิถุนายน
256๕
ขอ 2 วันเริ่มตนและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคสอง (ระหวางวันเสาร*ที่ ๘ มกราคม 25๖๕ – วันศุกร*ที่ ๓ มิถุนายน 256๕)
วันจันทรที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันศุกรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันเสารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตยที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
และวันเสารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ถึงวันอาทิตยที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
วันเสารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
วันศุกรที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

วันศุกรที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
วันเสาร0ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

นักศึกษาเกาลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต และชําระคาลงทะเบียน
ผานธนาคาร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
นักศึกษาใหมเรียนวิชาเตรียมความพร3อม (ทท ๔๐๐๐)

กําหนดสงผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร3อม (ทท ๔๐๐๐)
เปCดภาคการศึกษา เปCดเรียนวิชาที่ ๑ และเปCดเรียนวิชา ทท 900๐
วิชา ทท 900๔
วันสุดท3ายของการลงทะเบียนหลังกําหนด การเพิ่มวิชาเรียนและ
การเพิกถอนโดยได3รับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๑ คืน วิชา ทท ๙๐๐๐
และวิชา ทท ๙๐๐๔ คืน
วันสุดท3ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑
วันสุดท3ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
สอบปลายภาควิชาที่ ๑
กําหนดสงผลการศึกษาวิชาที่ ๑

-2วันเสารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
วันศุกรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เป<ดเรียนวิชาที่ ๒
วันสุดท3ายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๒ และ
การเพิกถอนโดยได3รับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
วันสุดท3ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันอาทิตยที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ วันสุดท3ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
สอบปลายภาควิชาที่ ๒
วันเสาร0ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
กําหนดสงผลการศึกษาวิชาที่ ๒
วันเสารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เป<ดเรียนวิชาที่ ๓
วันศุกรที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
วันสุดท3ายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๓ และ
การเพิกถอนโดยได3รับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๓ คืน
วันศุกรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันสุดท3ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓
วันอาทิตยที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท3ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓
สอบปลายภาควิชาที่ ๓
วันเสาร0ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
กําหนดสงผลการศึกษาวิชาที่ ๓
วันเสารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เป<ดเรียนวิชาที่ ๔
วันศุกรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
วันสุดท3ายของการลงทะเบียนหลังกําหนด วิชาที่ ๔ และการเพิก
ถอนโดยได3รับเงินคาหนวยกิตวิชาที่ ๔ คืน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท3ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ วิชา ทท ๙๐๐๐
และวิชา ทท 900๔
วันอาทิตยที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันสุดท3ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔
สอบปลายภาควิชาที่ ๔
วันเสาร0ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
กําหนดสงผลการศึกษาวิชาที่ ๔
กําหนดสงผลงานวิชา ทท ๙๐๐๐ และวิชา ทท ๙๐๐๔
วันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม 256๕ กําหนดสงผลการศึกษาวิชาค3นคว3าอิสระและวิชาวิทยานิพนธ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย0 ดร.ณดา จันทร0สม)
รองอธิการบดีฝKายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0

