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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 

-------------- 
 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 (10) และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ว่าด้วยปีและภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้  

 

ข้อ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
2567  

ข้อ 2 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ภาคหนึ่ง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖6 – วันศุกร์ที่ 5 มกราคม ๒๕๖7)  
 

วันจันทร์-วันพุธที่     3 – 5 กรกฎาคม ๒๕๖6 นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 
  (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียน 
  แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันพฤหัสบดีที ่       6 กรกฎาคม ๒๕๖6 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ 
วันพฤหัสบด-ีวันจันทร์ที ่   6 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖6 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันอังคาร-วันศุกร์ที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้) 
วันจันทร์-วันศุกร์ที ่       ๑0 – ๒1 กรกฎาคม ๒๕๖6 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันอังคารที ่         ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันเสาร์ที่    12 สิงหาคม ๒๕๖6 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันอังคารที ่    15 สิงหาคม ๒๕๖6 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกต)ิ 
วันศุกร์ที่           25 สิงหาคม ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่    26 สิงหาคม ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันพฤหัสบดีที่            14 กันยายน ๒๕๖6 วันไหว้ครู 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่         7 – 20 ตุลาคม ๒๕๖6 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค 
วันเสาร์ที่      21 ตุลาคม ๒๕๖6 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (วันเสาร์-อาทิตย์) 
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วันอังคารที ่            24 ตุลาคม ๒๕๖6 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 
   ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันอาทิตย์ที่            3  ธันวาคม ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที่           8 ธันวาคม 2566 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
   วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่                9 – 15 ธันวาคม ๒๕๖6 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ 
วันเสาร์ –วันศุกร์ที ่            16 - 29 ธันวาคม ๒๕๖6 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที ่          29 มกราคม ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที ่        19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
 
ภาคสอง  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 6 มกราคม  – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖7)  
 

วันจันทร์-วันพุธที่ ๑3 – ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖6  นักศึกษาเก่าภาคปกติลงทะเบียนและช าระเงิน 
   ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 
   (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียน 
   แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันพฤหัสบดีที ่       7 ธันวาคม ๒๕๖6  นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับการปฐมนิเทศ 
วันศุกร์-วันพุธที ่     1 – 6 ธันวาคม ๒๕๖6 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันจันทร์-วันจันทร์ที ่  11 – 18 ธันวาคม 2566 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)  
วันอังคาร-วันจันทร์ที ่   ๑2 – 25 ธันวาคม ๒๕๖6 นักศึกษาใหม่ภาคปกติเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันพุธที ่         ๑3 ธันวาคม ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
วันเสาร์ที่    6 มกราคม ๒๕๖7 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที่           8 มกราคม ๒๕๖7 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันศุกร์ที่         19 มกราคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่            20 มกราคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่     2 – ๑5 มีนาคม ๒๕๖7 วันหยุดกลางภาคหรือวันสอบกลางภาค 
วันเสาร์ที่   16 มีนาคม ๒๕๖7 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที่   18 มีนาคม ๒๕๖7 วันเปิดเรียน(ต่อ)ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 
   ภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
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วันอาทิตย์ที่      12 พฤษภาคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที่      17 พฤษภาคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
    วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่           18 – 24 พฤษภาคม ๒๕๖7 สัปดาห์ว่างก่อนสอบ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที ่  25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน ๒๕๖7 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที ่          8 กรกฎาคม ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที ่        ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
 
ภาคฤดูร้อน  (ระหว่าง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน  – วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖7) 
    

วันพฤหัสบด–ีวันจันทร์ที ่  9 – 13 พฤษภาคม ๒๕๖7 นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษา 
   สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ 
วันอังคาร-วันจันทร์ที ่    14 – 20 พฤษภาคม ๒๕๖7 นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน 
  ค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน 
  ช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)  
วันเสาร์ที่           8 มิถุนายน ๒๕๖7 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันจันทร์ที ่          10 มิถุนายน ๒๕๖7 เปิดภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
  และภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
วันศุกร์ที่          14 มิถุนายน ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
   (วันท าการปกติ) 
วันเสาร์ที่            15 มิถุนายน ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังก าหนด การเพ่ิมวิชา 
   เรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน  
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันอาทิตย์ที่        28 กรกฎาคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 
วันศุกร์ที ่           2 สิงหาคม ๒๕๖7 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
   ภาคปกติและภาคพิเศษ(วันท าการปกติ) 
   วันสุดท้ายของการเพิกถอน/การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
วันเสาร์-วันศุกร์ที่                 3 – 9 สิงหาคม ๒๕๖7 สอบไล่ประจ าภาค 
วันจันทร์ที่           9 กันยายน ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษาที่มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วันจันทร์ที่         30 กันยายน ๒๕๖7 ก าหนดส่งผลการศึกษากรณีวิชาการค้นคว้าอิสระ 
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 ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ให้ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ประกาศ
ก าหนดปฏิทินของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

 

 

 

   ประกาศ     ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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