
  
 

ปฏิทินระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
ประจําปีการศกึษา 2562 

การสอบสัมมนา การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก การขอเทียบโอนรายวิชา   
และการขอปรับสภาพนักศึกษา 

(กําหนดการต่าง ๆ อาจเปล่ียนแปลงได้ ตามประกาศของงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.) 
 

 

พ.ศ. 2562                   2019 

สิงหาคม 
August 

วันเปิดภาคการศึกษา 
เร่ิมการเรียนการสอน 

จ. 5 ส.ค. 62 

วันเพ่ิม / เปล่ียน  
วิชาเรียน 

จ. 5 – ศ. 23 ส.ค. 62 

ถอนวิชาเรียน 
จ. 5 ส.ค. – ศ. 1 พ.ย. 62 

(ทาง Internet) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ 
1. ยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์     
2. ยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข) 
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ 
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้า
อิสระ (แผน ข) 
 
ได้ทุกวันในเวลาราชการ 

(08.30 – 16.30 น.) 

กันยายน 
September 

ส่งแบบเสนอหัวขอ้พร้อม
บทความวิชาสัมมนา 

(1/2562) 
พ. 18 – อ. 24 ก.ย. 62 

ยื่นคําร้องพร้อมส่งเอกสาร 
(1/2562) 

-  ส อบ วั ด คุ ณ สมบั ติ  (Q.E.)  
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
- สอบประมวลความรู้ 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
แผน ข 

อ. 10 – จ. 16 ก.ย. 62 

การสอบกลางภาค 
จ. 23 – อา. 29 ก.ย. 62 

 

ตุลาคม 
October 

จ. 16 ก.ย. – ศ. 22 พ.ย. 62 
- ดําเนินการประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
- จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่ 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 
- ดําเนินการประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   

พฤศจิกายน 
November 

ยื่นคําร้องขอปรับสภาพ
นักศึกษา (2/2562) 

จ. 28 ต.ค. – ศ. 1 พ.ย. 62 

วันสุดท้ายถอนวิชาเรียน 
ศ. 1 พ.ย. 62 

(ทาง Internet) 

  

ธันวาคม 
December 

ลงทะเบียน 
นศ. ปัจจุบัน (2/2562)  

จ. 23 ธ.ค. 62– ศ. 10 ม.ค. 63 
ชําระเงิน 

จ. 23 ธ.ค. 62– ศ. 10 ม.ค. 63 
อ. 4 ก.พ. – ศ. 28 ก.พ. 63 

การสอบวิชาสัมมนา 
(1/2562) 

พ. 11 – อ. 17 ธ.ค. 62 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
และ 

การสอบประมวลความรู้ 
(1/2562) 

จ. 23 – ศ. 27 ธ.ค. 62 

การสอบปลายภาค 
จ. 2 ธ.ค. – อ. 17 ธ.ค. 62 

 วันสุดท้ายการอนุมัติผล
ผู้สําเร็จการศึกษา (1/2562) 

ศ 10 ม.ค 62 

    

 
 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2556-2563) 
 

ปรัชญา “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปน็รากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ”  
ปณิธาน “มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรพัยากรมนุษยท์ี่มีความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ”  
วิสัยทัศน ์ “เป็นสถาบันอุดมศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเซีย ในปี ค.ศ. 2020”  
พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กําหนดไว้ 4 ด้านคือ 

      1. การจัดการเรียนการสอน          2. การวิจัย          3. บริการวิชาการ          4. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        



พ.ศ. 2563                                                                                                     2020 

มกราคม 
January 

วันเปิดภาคการศึกษา 
เร่ิมการเรียนการสอน 

จ. 13 ม.ค. 63 

ถอนวิชาเรียน 
จ. 13 ม.ค. – ศ. 10 เม.ย. 63 

(ทาง Internet) 

วันเพ่ิม / เปล่ียน  
วิชาเรียน 

จ. 13 – ศ. 31 ม.ค. 63 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ 
1. ยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์      
2. ยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข) 
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ 
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้า
อิสระ (แผน ข) 
 
ได้ทุกวันในเวลาราชการ 

(08.30 – 16.30 น.) 
 

กุมภาพันธ์ 
February 

ยื่นคําร้องพร้อมส่งเอกสาร 
(2/2562) 

-  สอบวัดคุณสมบั ติ  (Q.E.)  
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
- สอบประมวลความรู้ 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข 

จ. 17 – จ. 24 ก.พ. 63 

   

มีนาคม 
March 

ส่งแบบเสนอหัวขอ้พร้อม
บทความวิชาสัมมนา 

(2/2562) 
พ. 26 ก.พ. – อ. 3 มี.ค. 63 

การสอบกลางภาค 
จ. 2 – อา. 8 มี.ค. 63 

  

เมษายน 
April 

วันสุดท้ายการถอนวิชาเรียน 
ศ. 10 เม.ย. 63 
(ทาง Internet) 

   

พฤษภาคม 
May 

ยื่นคําร้อง 
ขอปรับสภาพนักศึกษา 

(1/2563) 
จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค. 63 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
และ 

การสอบประมวลความรู้ 
(2/2562) 

อ. 19 – จ. 25 พ.ค. 63 

การสอบวิชาสัมมนา 
(2/2562) 

จ. 25 – ศ. 29 พ.ค. 63 

การสอบปลายภาค 
จ. 11 – ศ. 22 พ.ค. 63 

มิถุนายน 
June 

จ. 15 – ศ. 26 มิ.ย. 63 
- ดําเนินการประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
- จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่ 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- ดําเนินการประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   

กรกฎาคม 
July 

วันสุดท้ายการอนุมัติผล
ผู้สําเร็จการศึกษา (2/2562) 

ศ. 31 ก.ค. 63           

   

 
 

ข้อควรทราบ/ศึกษา  
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 

http://www.reg.kmitl.ac.th/rule/index.php 
 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/criterion%20_m58.PDF 

 

 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่  https://grad-eng.kmitl.ac.th/ 
หรือติดต่อสอบถามการดําเนินการต่าง ๆ ได้ที่  งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  02-329-8319 (เบอร์สายตรง) หรือเบอร์ภายใน  
 

- การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้ โทร. 3488 - การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)  การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 5014 
- การเสนอวารสาร/การประชุมวิชาการ โทร. 3487 - การสอบสัมมนา  การเทียบโอนวิชาเรียน  ปัญหาการลงทะเบียนเรียน โทร. 3847 

 


