
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2561

วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

ของนิสิตะบบเหมาจ่าย (นิสิตเหมาจ่ายที่ชําระ

เงินผ่านธนาคารช่วงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียน

ผา่นระบบสารสนเทศนิสิตที่ www.regis.ku.ac.th

 ตาม วัน เวลา ท่ีกําหนดให้)

จ. 10 – ศ. 21 ก.ค. 60 จ. 11 – ศ. 22 ธ.ค. 60 จ. 14 – ศ. 25 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาการจัดการ

วิศวกรรม ภาคพิเศษ
ส. 15 ก.ค. 60 - -

วันเปิดภาคเรียน                                        

 (วันเร่ิมการสอน & ปฐมนิเทศ บว.)
ส. 29 ก.ค. 60 ส. 6 ม.ค. 61 ส. 2 ม.ิย. 61 

วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลนผ์า่นระบบ

สารสนเทศนิสิต
พ. 9 ส.ค. 60 พ. 17 ม.ค. 61 พ. 13 ม.ิย. 61

วันสุดท้ายของการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ จ. 14 ส.ค. 60 - -

สัมมนานิสิตนอกสถานที่ ส. 5 - อา. 6 ส.ค. 60 - -

นิสิตต้องกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ   

คร้ังท่ี 1 ท่ี https://eassess.ku.ac.th/ มิฉะน้ัน     

จะไม่สามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้

จ. 11 – ศ. 15 ก.ย. 60 จ. 19 – ศ. 23 ก.พ. 61 -

สอบกลางภาค ส. 23 ก.ย.  - อา. 1 ต.ค. 60 ส. 24 ก.พ. - อา. 4 ม.ีค. 61 -

หยุดวันสงกรานต์ - ส. 14 - อา 15 เม.ย. 61 -

วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย สําหรับ หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์ 

(THESIS)/หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(IS)

     ล่วงหน้า 3 สัปดาห์     

ก่อนวันสอบ

    ล่วงหน้า 3 สัปดาห์    

ก่อนวันสอบ

     ล่วงหน้า 3 สัปดาห์     

ก่อนวันสอบ

วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 

สําหรับ หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์ 

(THESIS)/หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(IS) (ท้ังนี้นิสิตต้องทําการแก้ไขรูปเล่มรายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระให้เสร็จพร้อมท้ัง CD 

ก่อนวันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบ

ประมวลความรู้จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสอบประมวล

ความรู้)

อา. 12 พ.ย. 60 พ. 18 เม.ษ. 61 อา. 17 ม.ิย. 61

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ



กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2561

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบประมวล

ความรู้สําหรับ หลักสูตรการศึกษาค้นคว้า

อิสระ IS และ วิทยานิพนธ์ (THESIS)

         ส. 25 พ.ย. 60        

(แบบปากเปล่า)

         ส. 13 ม.ค. 61       

(แบบข้อเขียน)

         ส. 30 ม.ิย. 61       

(แบบข้อเขียน)

วันสุดท้ายของการเสนอคําร้องขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต สําหรับ

นิสิตที่เข้าศกึษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- ศ. 4 พ.ค. 61 -

วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ

การพิมพ์รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (EM01)

 ต่อโครงการฯ

ส. 25 พ.ย. 60 ส. 5 พ.ค. 61 ส. 7 ก.ค. 61

นิสิตต้องกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ   

คร้ังท่ี 2 ท่ี https://eassess.ku.ac.th/ มิฉะน้ัน     

จะไม่สามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้                       

  *อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผา่นเว็บ*

จ. 27 พ.ย. – อา. 3 ธ.ค. 60 จ. 30 เม.ษ. – อา. 6 พ.ค. 61 -

วันสุดท้ายของการสอน อา. 26 พ.ย. 60 อา. 6 พ.ค. 61 -

สอบไล่ปลายภาค ส. 2  - อา. 10 ธ.ค. 60 ส. 12  - อา. 20 พ.ค. 61 -

วันสอบประมวลความรู้ (แบบข้อเขียน)           

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 

และ หลักสูตรวิทยานิพนธ์ THESIS

- ส. 27  - อา. 28 ม.ค. 61 ส. 14 - อา. 15 ก.ค. 61

วันสอบแก้ตัว                                           

(กรณีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านในครั้งแรก)
- ส. 10 ก.พ. 61 ส. 28 ก.ค. 61

วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)

           ส. 25 พ.ย. 60       

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
   ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 12 พ.ย. 60

           อ. 15 พ.ค. 61       

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 1 พ.ค. 61

          จ. 16 ก.ค. 61         

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 2 ก.ค. 61



กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2561

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์   

พร้อมเอกสารการขอจบการศึกษา (วพ.02)  

สําหรับหลักสูตรท่ีมีวิทยานิพนธ/์ส่งหลักฐานการ

ขอจบศึกษา และซีดีสําหรับหลักสูตรการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 

2559  ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

           ส. 9 ธ.ค. 60         

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
     ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 12 พ.ย. 60

          พ. 30 พ.ค. 61        

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 1 พ.ค. 61

          จ. 30 ก.ค. 61        

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 2 ก.ค. 61

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล ่              

ปีการศึกษา 2560
อ. 26 ธ.ค. 60 อ. 29 พ.ค. 61 อ. 24 ก.ค. 61

วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อจัดทํารูปเล่ม

วิทยานิพนธ์และ CD

          จ. 18 ธ.ค. 60          

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า       

    ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 12 พ.ย. 60

          พ. 6 ม.ิย. 61          

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 1 พ.ค. 61

           จ. 6 ส.ค. 61         

     สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่า      
      ขัน้สุดท้าย ในวันท่ี 2 ก.ค. 61

วันสุดท้ายของการส่งใบแจง้ผลสอบประมวล

ความรู้ พร้อมหลักฐานประกอบการจบศึกษา

สําหรับหลักสูตรศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)      

(ต่อ บว.) นิสิตต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง

จ. 8 ม.ค. 61 พ. 6 ม.ิย. 61 จ. 6 ส.ค. 61

วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่

ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก                

(คะแนน U หรือ F) โดยอัตโนมัติ

พ. 24 ม.ค. 61 พ. 27 ม.ิย. 61 -

วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 

(มิฉะนั้น จะหมดสถานสภาพนิสิต               

ในภาคการศกึษาถัดไป)

-

          ศ. 4 พ.ค. 61          

 สําหรับนิสิตปรญิญาโทท่ีเขา้ศกึษา  

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559

-

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยท่ีชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต ตามวันเวลาที่กําหนดให้ โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน
(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกต ิเนื่องจากดําเนินการไม่ครบตามข้ันตอน)

**วันพุธท่ี 24 ม.ค. 61 เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคต้น ปีการศึกษา 2560

หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ

**วันพุธท่ี 27 ม.ิย. 61 เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


