
  
ปฏิทินระดับบัณฑติศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

ประจำปีการศึกษา 2565 
การสอบสัมมนา การสอบวัดคุณสมบัติระดบัปริญญาเอก การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) 

การเทียบโอน (กรณีกลับเข้าศกึษาใหม่)   การขอเทียบโอนรายวิชา  
การขอปรับสภาพ (นักศึกษาทดลองเรียน) และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 

(กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.) 

พ.ศ. 2565  
สิงหาคม  
August 

วันเปิดภาคการศกึษา 1/2565 
 เริ่มการเรยีนการสอน 

จ. 1 ส.ค. 65 

วันเพิม่ / เปลี่ยน  
วิชาเรยีน 

อ. 2 ส.ค. - ศ. 19 ส.ค. 65 

การถอนวิชาเรียน  
(ทาง Internet) 

อ. 2 ส.ค. - ศ. 11 พ.ย. 65 

รับสมัคร ป.โท -เอก 
ทุกวัน ถึงวันท่ี 8 ส.ค. 65 

 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถ  
1. ยื่นขออนมุัติหัวขอ้และ 
เค้าโครงวทิยานิพนธ์  
2. ยื่นขออนมุัติหัวขอ้และ 
โครงร่างการคน้คว้าอิสระ 
(แผน ข)  
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ ์ 
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข)  
5. ยื่นคำร้องการเทยีบโอน  
 
ยื่นได้ทุกวัน ตามชอ่งทาง 
ที่งานบัณฑิตศกึษากำหนด 
(ก่อนเทีย่งคืนของวันสุดท้าย
ของการยื่นสอบ) 

กันยายน 
September 

ยื่นแบบฟอร์มขอสอบ 
พร้อมเอกสารแนบ (1/2565) 
- สอบสัมมนา  
- สอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
- สอบประมวลความรู้  
  (ป.โท แผน ข) 
  อ. 7 – พ. 21 ก.ย. 65 

การสอบกลางภาค 
จ. 26 ก.ย. - อา. 2 ต.ค. 65 

 รับสมัคร ป.โท -เอก 
ทุกวัน ถึงวันท่ี 5 ก.ย. 65 

ตุลาคม  
October 

 ยื่นคำร้องขอปรับสภาพ
นักศกึษา (1/2565)  

อ. 25 – ศ. 28 ต.ค. 65 

 รับสมัคร ป.โท -เอก 
ทุกวัน ถึงวันท่ี 3 ต.ค. 65 

พฤศจิกายน 
November 

ถอนวิชาเรียน  (ทาง Internet) 
ศ. 11 พ.ย. 65 

 

วันสุดท้ายของการลาพกั
การศกึษา หรอื 

การขอรกัษาสภาพนักศกึษา 
และวนัสุดท้ายของการชำระเงนิ
ค่าธรรมเนยีมลาพักการศกึษา 

หรือค่าธรรมเนยีมรักษา
สถานภาพนักศกึษา 

ศ. 25 พ.ย. 65 

 รับสมัคร ป.โท -เอก 
ทุกวัน ถึงวันท่ี 7 พ.ย. 65 

ธันวาคม 
December 

กำหนดวันสอบ (1/2565) 
- สอบสัมมนา  
- สอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
- สอบประมวลความรู้  
  ป.โท (แผน ข)  
พฤ. 15 – พ. 28 ธ.ค. 65 

การสอบปลายภาค 
จ. 28 พ.ย. - อ. 13 ธ.ค. 65 

วันสุดท้ายการอนมุัติผล 
ผู้สำเร็จการศึกษา 1/2565  

จ. 9 ม.ค. 66 
 

 

 

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

ปรัชญา “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดขีองการพัฒนาประเทศ” 
ปณิธาน “มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพ่ือผลิตทรัพยากรมนษุยท์ี่มีความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดขีองประเทศ” 
วิสัยทัศน ์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเซีย ในปี ค.ศ. 2020” 
พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ  

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

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มตา่ง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษาได้ที่ https://grad-eng.kmitl.ac.th/  

              หรือติดต่อสอบถามการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่ ☺ งานบัณฑิตศึกษา ส่วนสนับสนุนวิชาการ   02-329-8319 (เบอร์สายตรง) 

- การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ  3847 - การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  5014 

- การเสนอวารสาร/การประชุมวิชาการ  3847 - การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)  3488 

- งานทุนการศึกษา  3847 - การสอบประมวลความรู้  และ การสอบสัมมนา  3488 

- การเทียบโอนวิชาเรียน การเรียน-การสอน หลักสูตร คำร้องต่าง ๆ  3847 - แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต  3488 

  - ขอเพิ่ม / เปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษา  3488 

 

 

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


  
ปฏิทินระดับบัณฑติศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

ประจำปีการศึกษา 2565 
การสอบสัมมนา การสอบวัดคุณสมบัติระดบัปริญญาเอก การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) 

การเทียบโอน (กรณีกลับเข้าศกึษาใหม่)   การขอเทียบโอนรายวิชา  
การขอปรับสภาพ (นักศึกษาทดลองเรียน) และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 

(กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.) 

พ.ศ. 2566 
มกราคม 
January 

วันเปิดภาคการศกึษา 2/2565 
 เริ่มการเรยีนการสอน 

จ. 9 ม.ค. 66 

การเพิ่ม /เปลี่ยน 
วิชาเรยีน 

อ. 10 ม.ค. -  ศ. 27 ม.ค. 66 

การถอนรายวิชาเรยีน 
(ทาง Internet) 

อ. 10 ม.ค. - ศ. 21 เม.ย. 66 

  
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถ  
1. ยื่นขออนมุัติหัวขอ้และ 
เค้าโครงวทิยานิพนธ์  
2. ยื่นขออนมุัติหัวขอ้และ 
โครงร่างการคน้คว้าอิสระ  
(แผน ข)  
3. ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ ์ 
4. ยื่นขอสอบการค้นคว้าอิสระ 
(แผน ข)  
5. ยื่นคำร้องการเทยีบโอน  
 
ยื่นได้ทุกวัน ตามชอ่งทาง 
ที่งานบัณฑิตศกึษากำหนด 
(ก่อนเทีย่งคืนของวันสุดท้าย
ของการยื่นสอบ) 

กุมภาพันธ์ 
February 

ยื่นแบบฟอร์มขอสอบ 
พร้อมเอกสารแนบ (2/2565) 
- สอบสัมมนา  
- สอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
- สอบประมวลความรู้   
  (ป.โท แผน ข)  

จ. 13 – ศ. 24 ก.พ. 66 

   

มีนาคม 
March 

การสอบกลางภาค 
อ. 7 มี.ค. - จ. 13 มี.ค. 66 

   

เมษายน 
April 

ยื่นคำร้อง ขอปรับสภาพ
นักศกึษา (2/2565)  

จ. 24 - ศ. 28 เม.ย. 66 

การถอนรายวิชาเรยีน 
(ทาง Internet)  
ศ. 21 เม.ย. 66 

  

พฤษภาคม 
May 

กำหนดวันสอบ (2/2565) 
- สอบสัมมนา  
- สอบวัดคุณสมบัติ (Q.E.) 
- สอบประมวลความรู้  
  (ป.โท แผน ข) 
อ. 23 พ.ค. – อ. 6 มิ.ย. 66 

 วันสุดท้ายของการลาพกั
การศกึษา หรอื 

การขอรกัษาสภาพนักศกึษา 
และวนัสุดท้ายของการชำระเงนิ
ค่าธรรมเนยีมลาพักการศกึษา

หรือค่าธรรมเนยีมรักษา
สถานภาพนักศกึษา 

ศ. 5 พ.ค. 66 

การสอบปลายภาค 
จ. 8 พ.ค. - ศ. 19 พ.ค. 66 

มิถุนายน  
June 

    

กรกฎาคม  
July 

วันสุดท้ายการอนมุัติผล 
ผู้สำเร็จการศึกษา 2/2565  

จ. 31 ก.ค. 66 

   

 

ข้อควรทราบ/ศึกษา https://www.reg.kmitl.ac.th/rule/  
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 

  

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มตา่ง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษาได้ที่ https://grad-eng.kmitl.ac.th/  

              หรือติดต่อสอบถามการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่ ☺ งานบัณฑิตศึกษา ส่วนสนับสนุนวิชาการ   02-329-8319 (เบอร์สายตรง) 

- การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ  3847 - การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  5014 

- การเสนอวารสาร/การประชุมวิชาการ  3847 - การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)  3488 

- งานทุนการศึกษา  3847 - การสอบประมวลความรู้  และ การสอบสัมมนา  3488 

- การเทียบโอนวิชาเรียน การเรียน-การสอน หลักสูตร คำร้องต่าง ๆ  3847 - แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต  3488 

  - ขอเพิ่ม / เปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษา  3488 

 

https://www.reg.kmitl.ac.th/rule/
https://grad-eng.kmitl.ac.th/


 
 

 

 
 

Year 2022 

August Opening day for Semester 
1/2022 

The start of teaching 
Mon, Aug 1st, 22 

The date for add/change 
course 

Tue, Aug 2nd –  
Fri, Aug 19th, 22 

Course withdrawal 
(Via internet) 

Tue, Aug 2nd –  
Fri., Aug 11th, 22 

Apply for Master - Ph.D. 
Every day –  
Aug 8th, 22 

Student can 
1. Submit a request for 
approval on the title and 
thesis outline 
2. Submit a title approval 
and independent research 
draft 
3. Submit for the thesis 
exam 
4. Submit for the 
independent research exam 
(Plan B) 
5. Submit a transfer request 
 
Can submit every day 
through channels that 
graduate studies 
department set 
(Before midnight on the last 
day of submission)  

September Submit a request 
examination form 

with attachments (1/2022) 
- Seminar Exam 
- Qualification Exam 
- Comprehensive Exam 
(Master, Plan B) 

Sun, Sep 7th –  
Wed, Sep 21st, 22 

Midterm Examination 
Mon, Sep 26th –  
Sun, Oct 2nd, 22 

 Apply for Master - Ph.D. 
Every day –  
Sep 5th, 22 

October  Submit a request for 
student status recondition 

(1/2022) 
Tue, Oct 25th – 
Fri, Oct 28th, 22 

 Apply for Master - Ph.D. 
 

Every day –  
Oct 3rd, 22 

November Course withdrawal 
(Via internet) 

Fri, Nov 11th, 22 

Last day of study leave or 
student status treatment 

request 
and the last day of 

payment of the study 
leave fee or student 

status maintenance fee 
Fri 25 Nov 2022 

 Apply for Master - Ph.D. 
 

Every day –  
Nov 7th, 22 

December Determine exam date 
(1/2022) 

- Seminar Exam 
- Qualification Exam 
- Comprehensive Exam 
(Master, Plan B) 

Thu, Dec 15th – 
Wed, Dec 28th, 22 

Final Examination 
Mon, Nov 28th –  
Tue, Dec 13th, 22 

Last day for approval 
graduate 1/2022 
Mon, Jan 9th, 23 

 

Vision and Mission of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (2017-2027) 

Philosophy “Education and research in science and technology are a good foundation for the country's development” 
Aspiration “Intended to education and research to produce human resources with knowledge of science and technology coupled with ethics and maintain 

the good arts and culture of the country” 
Vision “To be one of the 10 higher education institutions in science and technology in Asia in 2020” 
Mission According to the Institutions Act, it determines 4 areas as follows: 

1. Teaching management 2. Researching 3. Academic service 4. Nurture art and culture 
Graduate students can download various forms of graduate studies department at https://grad-eng.kmitl.ac.th/ 
or contact to inquire about various operations at graduate studies department, academic support 
Tel: 02-329-8319 (direct number) 

- Thesis Exam / Independent Research Exam    3847 - Application for admission to graduate studies   5014 
- Presentation of journals / conferences   3847 - Doctoral Qualification Exam  3488 
- Scholarship  3847 - Comprehensive Exam and Seminar Exam  3488 
- Courses transferring / Learning-teaching / Courses /   3847 - Appoint a graduate teacher  3488 
  various requests  - Request to add / change adviser  3488 

 

Graduate studies calendar – School of Engineering, KMITL 
Academic Year 2022 

Seminar Exam, Doctoral Qualification Exam, Comprehensive Exam (Plan B) 
Transfer comparison (in case of re-entry), Request for courses transfer 

Request for reconditioning (Trial students) and Admission to graduate studies 
(Schedules are subject to change according to the announcement of graduate studies 

department - School of Engineering, KMITL) 
 

 

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


 
 

 

 
 

Year 2023 

January Opening day for Semester 
1/2022 

The start of teaching 
Mon, Jan 9th, 23 

The date for add/change 
course 

Tue, Jan 10th –  
Fri., Jan 27th, 23 

Course withdrawal 
(Via internet) 

Tue, Jan 10th –  
Fri., Aug 21th, 23 

 

Student can 
1. Submit a request for 
approval on the title and 
thesis outline 
2. Submit a title approval 
and independent research 
draft 
3. Submit for the thesis exam 
4. Submit for the 
independent research exam 
(Plan B) 
5. Submit a transfer request 
 
Can submit every day 
through channels that 
graduate studies department 
set 
(Before midnight on the last 
day of submission) 

February Submit a request 
examination form 

with attachments (2/2022) 
- Seminar Exam 
- Qualification Exam 
- Comprehensive Exam 
(Master, Plan B) 

Mon, Feb 13th – 
Fri, Feb 24th, 23 

   

March Midterm Examination 
Tue, Mar 7th –  

Mon, Mar 13th, 23 

   

April Submit a request for student 
status recondition (2/2022) 

Mon, Mar 24th – 
Fri, Mar 28th, 23 

Course withdrawal 
(Via internet) 

Fri., Apr 21st, 23 

  

May Determine exam date 
(2/2022) 

- Seminar Exam 
- Qualification Exam 
- Comprehensive Exam 
(Master, Plan B) 

Tue, May 23rd – 
Tue, Jun 6th, 23 

 Last day of study leave 
or 

requesting to maintain 
student status and the 
last day of payment of 
the study leave fee or 

student status 
maintenance fee 
Fri, May 5th, 23 

Final Examination 
Mon, May 8th –  
Fri, May 19th, 23 

June  
 

   

July Last day for approval graduate 
2/2022 

Mon, Jul 31st, 23 

   

 

Notes/studies https://www.reg.kmitl.ac.th/rule/  
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Graduate Studies, 2021 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Graduate Studies, 2016 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Graduate Studies (No.2), 2017 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Graduate Studies (No.3), 2018 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Graduate Studies (No.4), 2018 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Innovator project Undergraduate studies, 2017 
 Regulations of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on Innovator project Undergraduate studies (No.2), 2021 

Graduate students can download various forms of graduate studies department at https://grad-eng.kmitl.ac.th/ 
or contact to inquire about various operations at graduate studies department, academic support 
Tel: 02-329-8319 (direct number) 

- Thesis Exam / Independent Research Exam    3847 - Application for admission to graduate studies   5014 
- Presentation of journals / conferences   3847 - Doctoral Qualification Exam  3488 
- Scholarship  3847 - Comprehensive Exam and Seminar Exam  3488 
- Courses transferring / Learning-teaching / Courses /   3847 - Appoint a graduate teacher  3488 
  various requests  - Request to add / change adviser  3488 

 

Graduate studies calendar – School of Engineering, KMITL 
Academic Year 2022 

Seminar Exam, Doctoral Qualification Exam, Comprehensive Exam (Plan B) 
Transfer comparison (in case of re-entry), Request for courses transfer 

Request for reconditioning (Trial students) and Admission to graduate studies 
(Schedules are subject to change according to the announcement of graduate studies 

department - School of Engineering, KMITL) 
 

https://www.reg.kmitl.ac.th/rule/
https://grad-eng.kmitl.ac.th/

