
  
 

ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
ประจำปีการศึกษา 2564 

การสอบสัมมนา การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก การขอเทียบโอนรายวิชา   
การเทียบโอน (กรณีกลับเข้าศึกษาใหม่) การขอปรับสภาพนักศึกษา และการสมัครเข้าศึกษาต่อ ฯ 

(กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.) 
 

 

พ.ศ. 2564                   2021 

สิงหาคม 
August 

วันเปิดภาคการศึกษา 1/64 
เร่ิมการเรียนการสอน 

จ. 2 ส.ค. 64 

วันเพิ่ม / เปลีย่น  
วิชาเรียน 

อ. 3 – ศ. 20 ส.ค. 64 

ถอนวิชาเรียน 
อ. 3 ส.ค. – ศ. 12 พ.ย. 64 

(ทาง Internet) 

รับสมัคร ป.โท-เอก 
ทุกวัน ถึงวันที่ 25 ส.ค. 64 

 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ 
1. ยื่นขออนุมัติหวัข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ ์    
2. ยื่นขออนุมัติหวัข้อและ
โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข) 
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ ์
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้า
อิสระ (แผน ข) 
5. ยื่นคำร้องการเทียบ
โอน  
 
ยื่นได้ทุกวัน ตามช่องทาง
ที่งานบัณฑิตศึกษา
กำหนด  
(ก่อนเที่ยงคืนของวัน
สุดท้ายของการยื่นสอบ) 

 

กันยายน 
September 

ยื่นคำร้องพร้อมส่งเอกสาร 
(1/2564) 

- สอบว ัดค ุณสมบ ัต ิ  (Q.E.)  
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
- สอบประมวลความรู้ 
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท 
แผน ข 

อ. 7 – จ. 13 ก.ย. 64 

ส่งแบบเสนอหัวข้อพร้อม
บทความวชิาสมัมนา 

(1/2564) 
พ. 15 – อ. 21 ก.ย. 64 

การสอบกลางภาค 
จ. 27 ก.ย. – อา. 3 ต.ค. 64 

รับสมัคร ป.โท-เอก 
ทุกวัน ถึงวันที่ 21 ก.ย. 64 

ตุลาคม 
October 

 ยื่นคำร้องขอปรับสภาพ
นักศึกษา (1/2564) 

อ. 26 – ศ. 29 ต.ค. 64 

 รับสมัคร ป.โท-เอก 
ทุกวัน ถึงวันที่ 19 ต.ค. 64 

พฤศจิกายน 
November 

วันสุดท้ายถอนวิชาเรียน 
ศ. 12 พ.ย. 64 
(ทาง Internet) 

  รับสมัคร ป.โท-เอก 
ทุกวัน ถึงวันที่ 23 พ.ย. 64 

ธันวาคม 
December 

การสอบวิชาสัมมนา 
(1/2564) 

พ. 15 – อ. 28 ธ.ค. 64 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
และ 

การสอบประมวลความรู ้
(1/2564) 

พ. 15 – อ. 28 ธ.ค. 64 

การสอบปลายภาค 
จ. 29 พ.ย. – อ. 14 ธ.ค. 64 

ลงทะเบยีน 
นศ. ปัจจุบัน (2/2564)  
อ. 4 ม.ค. – 7 ม.ค. 65 

ชำระเงิน 
อ. 4 - ศ. 28 ม.ค. 65 

อ. 1 – ศ. 25 ก.พ. 65 
 วันสุดท้ายการอนุมัติผล 

ผู้สำเร็จการศึกษา 1/2564 
ศ. 7 ม.ค. 65 

    

 
 
 

 วิสัยทัศน์ พันธกจิ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2560-2570) 
 

ปรัชญา “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดขีองการพฒันาประเทศ”  
ปณิธาน “มุ่งม่ันให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ”  
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมภิาคเอเซีย ในปี ค.ศ. 2020”  
พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ทีก่ำหนดไว ้4 ด้านคือ 

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

 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษาได้ที่  https://grad-eng.kmitl.ac.th/ 
หรือติดต่อสอบถามการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่ ☺ งานบัณฑิตศึกษา ส่วนสนับสนุนวิชาการ   02-329-8319 (เบอร์สายตรง)  
 

- การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ                                                         โทร. 3488 - การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                           โทร. 5014 
- การเสนอวารสาร/การประชุมวิชาการ                                                                    โทร. 3487 - การเทียบโอนวิชาเรียน  การเรียน-การสอน  หลักสูตร  คำร้องต่าง ๆ  

                                                                             โทร. 3847 - การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)  การสอบประมวลความรู้ การสอบสัมมนา       โทร. 3487 
 

https://grad-eng.kmitl.ac.th/


พ.ศ. 2565                                                                                                     2022 

มกราคม 
January 

วันเปิดภาคการศึกษา 2/64 
เร่ิมการเรียนการสอน 

จ. 10 ม.ค. 65 

ถอนวิชาเรียน 
อ. 11 ม.ค. – ศ. 22 เม.ย. 65 

(ทาง Internet) 

วันเพิ่ม / เปลีย่น  
วิชาเรียน 

อ. 11 – ศ. 28 ม.ค. 65 

  
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ 
1. ยื่นขออนุมัติหวัข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ ์     
2. ยื่นขออนุมัติหวัข้อและ
โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข) 
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ ์
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้า
อิสระ (แผน ข) 
5. ยื่นคำร้องการเทียบโอน  
 
ยื่นได้ทุกวัน ตามช่องทางที่
งานบัณฑิตศึกษากำหนด  
(ก่อนเที่ยงคืนของวันสุดท้าย
ของการยื่นสอบ) 

 

กุมภาพันธ ์
February 

ยื่นคำร้องพร้อมส่งเอกสาร 
(2/2564) 

- สอบว ัดค ุณสมบ ัต ิ  (Q.E.)  
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
- สอบประมวลความรู้ 
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข 

จ. 14 – จ. 21 ก.พ. 65 

   

มีนาคม 
March 

ส่งแบบเสนอหัวข้อพร้อม
บทความวชิาสมัมนา 

(2/2564) 
จ. 21 – ศ. 25 ก.พ. 65 

การสอบกลางภาค 
จ. 7 – อา. 13 มี.ค. 65 

  

เมษายน 
April 

วันสุดท้ายการถอนวิชาเรียน 
ศ. 22 เม.ย. 65 
(ทาง Internet) 

ยื่นคำร้อง 
ขอปรับสภาพนักศึกษา 

(1/2565) 
จ. 25 - ศ. 29 เม.ย. 65 

  

พฤษภาคม 
May 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
และ 

การสอบประมวลความรู ้
(2/2564) 

อ. 24 พ.ค. – อ. 7 มิ.ย. 65 

การสอบวิชาสัมมนา 
(2/2564) 

อ. 24 พ.ค. – อ. 7 มิ.ย. 65 

การสอบปลายภาค 
จ. 9 – จ. 23 พ.ค. 65 

 

มิถุนายน  
 
 

    

กรกฎาคม วันสุดท้ายการอนุมัติผล 
ผู้สำเร็จการศึกษา 2/2564 

ศ. 29 ก.ค. 65 

    

 
 

 

ข้อควรทราบ/ศึกษา  
▪ ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
▪ ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
▪ ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
▪ ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
▪ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 
▪ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

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

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

 

 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษาได้ที่  https://grad-eng.kmitl.ac.th/ 
หรือติดต่อสอบถามการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่ ☺ งานบัณฑิตศึกษา ส่วนสนับสนุนวิชาการ   02-329-8319 (เบอร์สายตรง)  
 

- การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ                                                         โทร. 3488 - การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                           โทร. 5014 
- การเสนอวารสาร/การประชุมวิชาการ                                                                    โทร. 3487 - การเทียบโอนวิชาเรียน  การเรียน-การสอน  หลักสูตร  คำร้องต่าง ๆ  

                                                                             โทร. 3847 - การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)  การสอบประมวลความรู้ การสอบสัมมนา       โทร. 3487 

 
 

http://www.reg.kmitl.ac.th/rule/index.php
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/criterion%20_m58.PDF
https://grad-eng.kmitl.ac.th/

