
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปฏิทินการศึกษา    ประจาํปีการศึกษา   2556 

- ระดบัปริญญาตรี 

     - ระดบับณัฑิตศึกษา 

 

 

                   ปฏิทินการส่งคะแนน  ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา 

 

ปฏิทินการสาํเร็จการศึกษาทุกระดบั 

 

                    ปฏิทินวนัหยดุราชการประจาํปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

สาํนกัทะเบียนและประมวลผล สจล. http://www.reg.kmitl.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                     ปฏิทนิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา  2556 

 

การปฏิบติั ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูร้อน สถานท่ี/หมายเหตุ 

วนัรายงานตัว  ลงทะเบียน  และชําระเงนิ 

นกัศึกษาใหม่รหัส 56  ระดบัปริญญาตรี(4 - 5 ปี)    

แอดมิชช่ัน / รับตรง / โควต้า  

   

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

จ. 27 พ.ค. 56 

09.00 – 11.30 น. และ 

13.00 – 15.30 น. 

- - หอประชุมใหญ่ 

-  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
อ. 28 พ.ค. 56 

09.00 – 11.30 น.   

- - หอประชุมใหญ่ 
-  คณะสถาปัตยกรรม 

 

อ. 28 พ.ค. 56 

13.00 – 15.30 น. 

-  คณะวิทยาศาสตร์ 

พ. 29 พ.ค. 56 

09.00 – 11.30 น. และ  

13.00 – 15.30 น. - - หอประชุมใหญ่ 

-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

พฤ. 30 พ.ค. 56 

09.00 – 11.30 น. 

-  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

-  วิทยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ 

-  วิทยาลยันวตักรรมการจดัการขอ้มูล 

-  วิทยาลยันานาชาติ 

พฤ. 30 พ.ค. 56 

13.00 – 15.30 น. 
- - หอประชุมใหญ่ 

-  วิทยาลยัการบริหารและจดัการ 

 

ศ. 31 พ.ค. 56 

09.00 – 11.30 น.  

 

- - หอประชุมใหญ่ 

วันลงทะเบียนล่วงหน้า อ.30 เม.ย - อ. 7 พ.ค. 56 อ. 24 ก.ย. - อ. 1 ต.ค. 56 - ทางอินเทอร์เน็ต 

ระยะเวลาการย่ืนคาํร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคฤดูร้อน - - จ.20 ม.ค.-ศ.31 ม.ค.57 งานทะเบียนคณะฯ 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปัจจุบันด้วยระบบ 

อินเทอร์เนต็  และการชาํระเงินผ่านธนาคาร พ.22 พ.ค-ศ.31 พ.ค.56 

 

อ.22 ต.ค.-ศ.1 พ.ย.56 

 

จ.24 มี.ค.-ศ. 28 มี.ค.57 
**กาํหนดเวลาเปิด – ปิด 

ระบบใหดู้ดา้นหลงั 

วนัเปิดภาคการศึกษา (เร่ิมการเรียนการสอน)  

ยกเว้น วทิยาลยับริหารและการจัดการ 
จ. 3 มิ.ย. 56 จ. 4 พ.ย. 56 จ. 31 มี.ค. 57 

** วทิยาลยัการบริหาร

และจดัการ  ให้ดูวนั

เปิดเรียนข้างท้าย

ประกาศ 

วนัลงทะเบียน ล่าชา้ของนกัศึกษา  

(ตอ้งชาํระค่าปรับ 300 บาท) 
ส. 1 มิ.ย.-ศ.21 มิ.ย. 56 ส. 2 พ.ย. - ศ. 22 พ.ย. 56 จ. 31 มี.ค. - ศ. 4 เม.ย. 57 

ลงทะเบียนล่าชา้ทาง 

อินเทอร์เน็ต เท่านั้น 

ระยะเวลาการเพิม่ / เปลีย่นวชิาเรียน  (ทางอนิเทอร์เน็ต) จ. 3 มิ.ย. - ศ. 21 มิ.ย. 56 จ. 4 พ.ย. - ศ. 22 พ.ย. 56 จ. 31 มี.ค. - อา. 6 เม.ย. 57 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

วนัสุดท้ายการถอนวชิาเรียน (ทางอนิเทอร์เนต็)  จ. 3 มิ.ย. - ศ. 30 ส.ค. 56 จ. 4 พ.ย. - ศ. 31 ม.ค. 57 จ. 31 มี.ค. - อา. 4 พ.ค. 57 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

วนัสุดท้ายของการชําระเงนิ (ไม่มสิีทธิสอบกลางภาค) ศ. 26 ก.ค. 56 ศ. 20 ธ.ค. 56 - - 

ระยะเวลาการสอบกลางภาค (หยุดการเรียนการสอน)  ส. 27 ก.ค. - อา. 4 ส.ค. 56 ส. 21 ธ.ค. - อา. 29 ธ.ค. 56 - - 

วนัสุดท้ายการเรียนการสอน    ศ. 20 ก.ย. 56 ศ. 21 ก.พ. 57 ศ. 9 พ.ค. 57 - 

วนัสุดท้ายของการลาพกัการศึกษา และรักษาสภาพ-

การศึกษา 
ศ. 20 ก.ย. 56 ศ. 21 ก.พ. 57  - 

ระยะเวลาการสอบปลายภาคการศึกษา  

(เว้นเสาร์ - อาทติย์) 
จ. 23 ก.ย. - ศ. 4 ต.ค. 56 จ. 24 ก.พ. - ศ. 7 มี.ค. 57 จ. 12 พ.ค. - ศ. 16 พ.ค. 57 - 

วนัปิดภาคการศึกษา ส. 5 ต.ค. 56  ส. 8 มี.ค. 57 ส. 17 พ.ค. 57 - 

 



 

ปฏิทนิการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ประจาํปีการศึกษา  2556                       
 

 

การปฏิบติั 

      

         ภาคเรียนท่ี 1 

     

      ภาคเรียนท่ี 2 

   

       ภาคฤดูร้อน 

   

  สถานท่ี/หมายเหตุ 

วนัรายงานตัว   และชําระเงนิ 

นกัศึกษาใหม่รหัส 56  ระดบัปริญญาโท-เอก  

(นกัศึกษาใหม่ทีส่อบเข้าแบบ 1 และ แบบ 2)  

   

-  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  คณะวทิยาศาสตร์ 

-  วทิยาลยันวตักรรมการจดัการขอ้มูล  

-  วทิยาลยันาโนเทคโนโลยี 

อ. 21 พ.ค.56 - ศ. 24 พ.ค.56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

อ. 15 ต.ค. 56-พฤ. 17 ต.ค.56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

- 

 

        ณ สาํนกัทะเบียนฯ                    

ชั้น 2 ตึกสาํนกังานอธิการบดี 

 

-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

-  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

- วทิยาลยัการบริหารและจดัการ  

อ. 21 พ.ค.56 - ศ. 24 พ.ค. 56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

อ.15 ต.ค. 56 - พฤ.17 ต.ค.56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

- 
ณ สาํนกัทะเบียนฯ                    

ชั้น 2 ตึกสาํนกังานอธิการบดี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ  

- นกัศึกษาปรับสภาพปริญญาโท - เอก  

- นกัศึกษาปรับสภาพโครงการปริญญาตรีแบบกา้วหนา้  

อ. 21 พ.ค.56-ศ. 24 พ.ค. 56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

อ.15 ต.ค.56-พฤ.17 ต.ค.56 

เวลา 09.00  - 12.00 น. 

และ 13.00  - 15.30 น. 

- 
ณ สาํนกัทะเบียนฯ                    

ชั้น 2 ตึกสาํนกังานอธิการบดี 

การลงทะเบยีนของนักศึกษาปัจจุบนัด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

และชาํระเงินผ่านธนาคาร 
จ. 13 พ.ค.56 - จ.27 พ.ค.56  จ. 14 ต.ค.56 - พฤ.31 ต.ค.56 จ. 24 มี.ค.57 - ศ.28 มี.ค.57 

ชาํระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์

ทุกสาขา 

วนัเปิดภาคการศึกษา (เร่ิมการเรียนการสอน)  

ยกเว้น วทิยาลยัการบริหารและจัดการ 
จ. 3 มิ.ย. 56 จ. 4 พ.ย. 56 จ. 31 มี.ค. 57 

** วทิยาลยัการบริหารและ

จัดการ  ให้ดูวนัเปิดเรียน

ข้างท้ายประกาศ 

วนัลงทะเบียนเรียนล่าชา้ ผา่นอินเทอร์เน็ต  

(โดยตอ้งชาํระเงินค่าปรับ 300 บาท)  เฉพาะนกัศึกษาปัจจุบนั 

 

อ. 28พ.ค.56 - ศ.21 มิ.ย.56 

 

 

ศ. 1 พ.ย.56 - ศ.22 พ.ย.56 

 

จ. 31 มี.ค.56 - ศ. 4 เม.ย. 57  
ชาํระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์

ทุกสาขา 

ระยะเวลาการเพิม่ / เปลี่ยน วชิาเรียน  (ทางอนิเทอร์เน็ต) จ.3 มิ.ย. 56 - ศ.21 มิ.ย. 56 จ. 4 พ.ย. 56 - ศ. 22 พ.ย.56 จ. 31 มี.ค.57 - อา 6 เม.ย. 57  ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

วนัสุดท้ายการถอนวิชาเรียน  (ทางอนิเทอร์เน็ต)  จ. 3 มิ.ย. 56 - ศ.30 ส.ค.56 จ. 4 พ.ย. 56 - ศ. 31 ม.ค.57 จ. 31 มี.ค.57 - อา 4 พ.ค. 57 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

ระยะเวลาการสอบกลางภาค (หยุดการเรียนการสอน) ส. 27 ก.ค.56 - อา 4 ส.ค. 56 ส. 21 ธ.ค.56 - อา 29 ธ.ค. 56 - - 

วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการศึกษา และลาพกัการศึกษา ศ. 20 ก.ย. 56             ศ. 21 ก.พ. 57 ศ. 9 พ.ค.57 - 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน อา 22 ก.ย. 56 อา 23 ก.พ. 57 อา 11 พ.ค. 57 - 

ระยะเวลาการสอบปลายภาค จ. 23 ก.ย. 56 - อา 6 ต.ค. 56 จ. 24 ก.พ. 57- อา 9 มี.ค.57 จ. 12 พ.ค.57 - อา 18 พ.ค.57 - 

วันปิดภาคการศึกษา จ. 7 ต.ค. 56 จ. 10 มี.ค. 57 จ. 19 พ.ค. 57 - 

หมายเหตุ

(เร่ิมการเรียนการสอน)  วทิยาลยับริหารและการจัดการ 

 ** วนัเปิดภาคการศึกษา  ส. 1 มิ.ย. 56 ส. 2 พ.ย. 56 ส. 29 มี.ค. 57 เฉพาะวทิยาลยับริหารและ

การจดัการ 

 

ปฏิทนิการส่งคะแนนระดบัปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2555  และ  2556 

วนัส่งคะแนน 

ประเภทการสอบ ภาคการศึกษาที ่2/2555 ภาคฤดูร้อน /2555 ภาคการศึกษาที ่1/2556 ภาคการศึกษาที ่2/2556 ภาคฤดูร้อน /2556 

ปลายภาค (ระดบัปริญญาตรี) พ. 20 มี.ค.56 จ. 20 พ.ค. 56 พ.16 ต.ค.56  จ.17 มี.ค. 57 อ. 20 พ.ค.57 

ปลายภาค (ระดบับณัฑิตศึกษา) พ. 20 มี.ค.56 จ. 20 พ.ค. 56 จ.7 ต.ค.56 - พ. 16 ต.ค. 56 จ.10 มี.ค.57 - จ. 31 มี.ค. 57 จ. 19 พ.ค. 57 

วนัส่งเกรดแก้ค่าระดบัคะแนน  I  เฉพาะวชิาปริญญานิพนธ์  หรือ  รายวชิาเรียนที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่มีลกัษณะเดยีวกนักบัปริญญานิพนธ์ตัวสุดท้ายดงันี ้

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 - 

ระดบัปริญญาตรี จ. 31 มี.ค. 57 ศ. 30 พ.ค. 57 - 

วนัส่งเกรดแก้ค่าระดบัคะแนน  I  เฉพาะวชิาเทยีบเท่าปริญญานพินธ์  หรือวทิยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ตัวสุดท้าย  ดงันี ้

ระดบัปริญญาตรี พฤ. 21 พ.ย. 56 พฤ. 19 มิ.ย. 57 - 

วนัส่งเกรดแก้ค่าระดบัคะแนน  I  วชิาที่ไม่ใช่ ปริญญานิพนธ์ หรือวทิยานิพนธ์ตัวสุดท้าย ดงันี ้

ระดบับณัฑิตศึกษา(ปริญญาโท-ปริญญาเอก) จ. 18 พ.ย. 56 จ. 23 มิ.ย. 57 - 

หมายเหตุ :  วนัส่งคะแนน  หมายถึง  การส่งเกรดท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  โดยการส่งใบรายงานเกรดฉบบัสมบูรณ์  จากงานสารบรรณคณะ  



 

ปฏทินิการสําเร็จการศึกษา ทุกระดบั  ประจาํปีการศึกษา  2556                 

การปฏบิตัิ วนั  เดอืน  ปี  หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาการตรวจสอบขอ้มูลคาํนาํหนา้   ช่ือ – นามสกุล  

ก่อนจะสาํเร็จการศึกษา  

ทางอินเทอร์เน็ต ของนกัศึกษา  ชั้นปีสุดทา้ย   

ทุกระดบัและทุกหลกัสูตร  ประจาํปีการศึกษา 2556 

1 - 15 ก.พ. 2557 

 

ชําระเงนิทีธ่นาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกสิกรไทย 

ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการข้ึนทะเบียนบณัฑิต ทางอินเทอร์เน็ต 

และการชาํระเงินของผูส้าํเร็จการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา 2556 

 

15 ก.ค.56 - 9 ส.ค.57 **  

นกัศึกษาทกุระดบัปริญญาท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 

ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งช่ือ – นามสกลุ ถา้ตอ้งการแกไ้ข 

หรือเปล่ียนช่ือ/นามสกุล/คาํนาํหนา้ช่ือ/ใหด้าํเนินการ 

ให้เสร็จส้ิน  ภายในวนั 9 ส.ค.2556 

วนัสุดทา้ยการอนุมติัผลผูส้าํเร็จการศึกษา (ระดบับณัฑิตศึกษา) 

ภาคเรียนท่ี  1/2556  

ภาคเรียนท่ี  2/2556 

 

            31 ต.ค. 2556 

            31 พ.ค. 2557 

 

                                               - 

**หมายเหตุ

                                                                   

 : เหตุผลที่ขึน้ทะเบียนบัณฑิตถึงวนัที่ 9 สิงหาคม 2556  เนื่องจากวทิยาลยันานาชาติปิดภาคฤดูร้อนวนัที่ 22 กรกฎาคม 2556 

                                                                วนัหยุดราชการประจาํปีการศึกษา  2556  

พ.ศ. 2556         

วนัจนัทร์ท่ี 22 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา      วนัพธุท่ี  1  มกราคม  วนัข้ึนปีใหม ่

พ.ศ. 2557 

วนัองัคารท่ี 23 กรกฎาคม วนัเขา้พรรษา      วนัศุกร์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ วนัมาฆบูชา  

วนัจนัทร์ท่ี 12 สิงหาคม วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  วนัอาทิตยท่ี์ 6 เมษายน  วนัจกัรี 

วนัพธุท่ี  23 ตุลาคม   วนัปิยมหาราช                                                 วนัจนัทร์ท่ี  7  เมษายน  วนัชดเชยวนัจกัรี 

วนัพฤหสับดีท่ี  5 ธนัวาคม  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั                    วนัอาทิตยท่ี์ 13 – วนัองัคารท่ี 15 เมษายน  เทศกาลวนัสงกรานต ์

วนัองัคารท่ี 10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ                                                                                    วนัจนัทร์ท่ี   5 พฤษภาคม วนัฉตัรมงคล 

วนัองัคารท่ี  31  ธนัวาคม  วนัส้ินปี                                          วนัเสาร์ท่ี  10 พฤษภาคม วนัพืชมงคล 

                                                                                                                                                                         วนัองัคารท่ี 13  พฤษภาคม วนัวิสาขบูชา 

กาํหนดการเปิด – ปิดการลงทะเบยีนทางระบบอนิเทอร์เน็ท 
 

                                                              ระดบัปริญญาตรี                                         ระดบับัณฑิตศึกษา 

วนัองัคาร     ที่  30 เมษายน 2556 

วนัพุธ          ที่  22 พฤษภาคม 2556              เปิดระบบเวลา 06.00 น. 

วนัองัคาร     ที่  22 ตุลาคม 2556 

วนัองัคาร     ที่ 24 กนัยายน 2556   

วนัจันทร์     ที่  24 มนีาคม 2557 

 วนัจันทร์ ที่   13 พฤษภาคม 2556 

วนัจันทร์ ที่    14  ตุลาคม 2556                            เปิดระบบเวลา 06.00 น. 

วนัจันทร์ที่    24 มนีาคม 2557 

วนัองัคาร     ที่  7 พฤษภาคม 2556 

วนัศุกร์        ที ่ 31 พฤษภาคม 2556             

วนัศุกร์        ที่  1  พฤศจิกายน 2556 

วนัศุกร์        ที่ 31 มกราคม 2557 

วนัศุกร์        ที่  28 มนีาคม 2557 

 วนัจันทร์ ที ่    27 พฤษภาคม 2556            

วนัพฤหัส ที่    31 ตุลาคม 2556 

วนัศุกร์    ที ่    28 มนีาคม 2557 

 

ตารางการประเมินการสอนอาจารย์  

ภาคเรียน วนัเร่ิมประเมนิการสอน – วนัส้ินสุดการประเมนิการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 /2556 วนัเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2556  – วนัเสาร์ท่ี 21 กนัยายน 2556 

ภาคเรียนท่ี 2/2556 วนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557  – วนัเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2557 

ภาคฤดูร้อน/2556 วนัเสาร์ท่ี 26 เมษายน 2557 – วนัเสาร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2557 

 

 

  ** 

      ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

 

                 ปิดระบบเวลา 16.30 

 

  ** 



 

 

ปฏิทนิกจิกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

การปฏิบัต ิ วนั  เดอืน  ปี  

รับนอ้งรถไฟ วนัเสาร์ท่ี  1  มิถุนายน  2556 

วนัซอ้ม พิธีมอบเนกไทและเขม็พระมหาพิชยัมงกฎุ 

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 หยดุการเรียนการสอนเฉพาะช่วงบ่าย) 

วนัพฤหสับดีที่ 13 มิถุนายน 2556 

  

พิธีมอบเนกไทและเขม็พระมหาพิชยัมงกฎุ 

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 หยดุการเรียนการสอนทั้งวนั) 

วนัศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2556 

  

พิธีไหวค้รู  ประจาํปีการศึกษา 2556 

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี  หยดุการเรียนการสอนเฉพาะช่วงเชา้

 

) วนัพฤหสับดีที่ 20 มิถุนายน 2556 

 

แคแสดสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 15  

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี หยดุการเรียนการสอนทั้งวนั) 

วนัเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2556 

กีฬาแคแสดสมัพนัธ์   

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี หยดุการเรียนการสอนทั้งวนั) 

วนัเสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 

สปัดาห์ศิลปวฒันธรรมไทย  วนัอาทิตยท่ี์ 17 พฤศจิกายน 2556 

นดัพบแรงงาน  

(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 หยดุการเรียนการสอนทั้งวนั) 

วนัองัคารท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัพธุท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัพฤหสับดีที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 
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