695/2565
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
ประจาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5
--------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิต พัฒ น
บริหารศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาค ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖5 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคหนึ่ง (ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 25๖5 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566)
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชาระค่าลงทะเบียนผ่าน
วันศุกร์ที่ ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖๕
ธนาคาร
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๕
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
นักศึกษาใหม่เรียนวิชาเตรียมความพร้อม (ทท ๔๐๐๐)
และวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
ถึงวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๕
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๕
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาเตรียมความพร้อม (ทท ๔๐๐๐)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๕
เปิดภาคการศึกษา เปิดเรียนวิชาที่ ๑ และเปิดเรียนวิชา ทท 9000,
ทท ๙๐๐4 และวิชา ทท 9005
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด การเพิ่มวิชาเรียนและการ
เพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๑ คืน ทท 9000, ทท ๙๐๐4
และวิชา ทท 9005 คืน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการเพิกถอน วิชาที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ ๑8 กันยายน ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๑
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๕
สอบไล่วิชาที่ ๑
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๕
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๑
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๕
เปิดเรียนวิชาที่ ๒
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๒ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๒ คืน
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๒
วันอาทิตย์ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๒
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๕
สอบไล่วิชาที่ ๒
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๑5 ตุลาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๑0 ธันวาคม ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕๖6
วันเสาร์ที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒8 ตุลาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม ๒๕๖6
วันศุกร์ที่ ๒3 ธันวาคม ๒๕๖5
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดเรียนวิชาที่ ๓
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๓ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๓ คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๓
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๓
สอบไล่วิชาที่ ๓
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๓
เปิดเรียนวิชาที่ ๔
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด วิชาที่ ๔ และการเพิกถอน
โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตวิชาที่ ๔ คืน
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาที่ ๔ วิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔
และวิชา ทท 9005
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาที่ ๔
สอบไล่วิชาที่ ๔
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาที่ ๔
กาหนดส่งผลงานวิชา ทท 900๐, ทท ๙๐๐๔ และวิชา ทท 9005
กาหนดส่งผลการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

