
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2559 

 ระดับปริญญาตร ี  

ทุกคณะ / วิทยาลัย 
 

 

 กําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม รหัส 59 

 กําหนดการประจําปการศึกษา 2559  

 กําหนดการเปด - ปด การลงทะเบียน ผานระบบอินเทอรเน็ต 

 กําหนดการเปด - ปด การประเมินการสอนอาจารย ผานระบบอินเทอรเน็ต 

 กําหนดการสงคะแนน 

 กําหนดการสําเร็จการศึกษา 

 วันหยุดราชการ 

 

 

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

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 
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กําหนดการรายงานตัว นักศึกษาใหม รหัส 59 ระดับปริญญาตรี (4 – 5 ป) โควตา / รับตรง / แอดมิชช่ัน ณ หอประชุมใหญ 

 

กําหนดการประจําปการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี 
 

กําหนดการ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนพิเศษ 

ลงทะเบียนลวงหนา (ผานระบบอินเทอรเน็ต) จ. 27 ม.ิย. - ศ. 1 ก.ค. 59 จ. 5 ธ.ค. - ศ. 9 ธ.ค. 59 - 

ยื่นคํารองขอเปดวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ *1 
 

- - จ. 10 เม.ย. - ศ. 21 เม.ย. 60 

ลงทะเบียน (ผานระบบอินเทอรเน็ต) *2 จ. 25 ก.ค. - ศ. 29 ก.ค. 59 พฤ. 29 ธ.ค. 59 - ศ. 6 ม.ค. 60 พ. 31 พ.ค. - ศ. 2 มิ.ย. 60 

ชําระเงินคาลงทะเบียน (หักบัญชีอัตโนมัติ) *3 จ. 25 ก.ค. - ศ. 19 ส.ค. 59 พฤ. 29 ธ.ค. 59 - ศ. 27 ม.ค. 60 พ. 31 พ.ค. - ศ. 9 มิ.ย. 60 

ลงทะเบียนลาชา (ผานระบบอินเทอรเน็ต) (คาปรับ 300 บาท) *2 
 

ส. 30 ก.ค. - ศ. 19 ส.ค. 59 ส. 7 ม.ค. - ศ. 27 ม.ค. 60 ส. 3 ม.ิย. - ศ. 9 มิ.ย. 60 
 

ชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา (หักบัญชีอัตโนมัติ) *3 
(คาธรรมเนียมการศึกษา+คาปรับลงทะเบียนลาชา 300 บาท) 
 

ส. 30 ก.ค. - ศ. 19 ส.ค. 59 
 

ส. 7 ม.ค. - ศ. 27 ม.ค. 60 ส. 3 มิ.ย. - ศ. 9 มิ.ย. 60 

สวนการคลังตรวจสอบการชําระเงินของนักศึกษากับธนาคาร ส. 20 ส.ค. - จ. 22 ส.ค. 59 ส. 28 ม.ค. - จ. 30 ม.ค. 60 ส. 10 มิ.ย. - จ. 12 มิ.ย. 60 

ชําระเงินลาชา (พิมพใบชําระเงิน) (คาธรรมเนียมการศึกษา+คาปรับ) *4  
     * ลงทะเบียนในชวงปกติ เสียคาปรับ 500 บาท 
     * ลงทะเบียนลาชา+ชําระเงินลาชา เสียคาปรับ 300+500 บาท 

อ. 23 ส.ค. - ศ. 16 ก.ย. 59 อ. 31 ม.ค. - ศ. 24 ก.พ. 60 อ. 13 มิ.ย. - ศ. 30 มิ.ย. 60 

วันสุดทายของการชําระเงิน (มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค) 
 

ศ. 16 ก.ย. 59 ศ. 24 ก.พ. 60 ศ. 30 มิ.ย. 60 

วันเปดภาคการศึกษา (เริ่มการเรียนการสอน) จ. 1 ส.ค. 59 จ. 9 ม.ค. 60 จ. 5 มิ.ย. 60 
เพิ่ม-เปล่ียนวิชาเรียน (ผานระบบอินเทอรเน็ต) *5 จ. 1 ส.ค. - ศ. 19 ส.ค. 59 

 

จ. 9 ม.ค. - ศ. 27 ม.ค. 60 จ. 5 มิ.ย. - ศ. 9 มิ.ย. 60 

ถอนวิชาเรียน (ผานระบบอินเทอรเน็ต) *5 จ. 1 ส.ค. - ศ. 28 ต.ค. 59 
 

จ. 9 ม.ค. - ศ. 7 เม.ย. 60 จ. 5 มิ.ย. - ศ. 7 ก.ค. 60 

สอบกลางภาค (หยุดการเรียนการสอน) จ. 19 ก.ย. - อา. 25 ก.ย. 59 
 

จ. 27 ก.พ. - อา. 5 มี.ค. 60 - 

วันสุดทายของการลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ *6 ศ. 18 พ.ย. 59 
 

พฤ. 4 พ.ค. 60 - 

ประเมินการสอนอาจารย (ผานระบบอินเทอรเน็ต) *7 ส. 29 ต.ค. 59 – ศ. 18 พ.ย. 59 ส. 8 เม.ย. – ศ. 28 เม.ย. 60 ส. 1 ก.ค. – ศ. 14 ก.ค. 60 

วันสุดทายของการเรียนการสอน อา. 20 พ.ย. 59 
 

อา. 7 พ.ค. 60 อา. 16 ก.ค. 60 

สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทํารายชื่อสอบปลายภาค จ. 31 ต.ค. - ศ. 4 พ.ย. 59 จ. 10 เม.ย. - พ. 19 เม.ย. 60 - 

สอบปลายภาค จ. 21 พ.ย. - อา. 4 ธ.ค. 59 
 

จ. 8 พ.ค. - อ. 23 พ.ค. 60 จ. 17 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 60 

วันปดภาคการศึกษา 
 

จ. 5 ธ.ค. 59 พ. 24 พ.ค. 60 ส. 22 ก.ค. 60 
 

*1   ยื่นคํารองขอเปดวิชาเรียน ภาคเรียนพิเศษ ณ สวนงานวิชาการคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด ภายในเวลา 16.30 น. 
*2   รายละเอียดกําหนดเวลาเปด – ปด การลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต หนาที่ 3  
*3   นักศึกษาตองนําเงินเขาบัญชีธนาคาร ที่เปดไวเพ่ือชําระเงินคาลงทะเบียน (หักบัญชีอัตโนมัติ) (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ) ภายในเวลา 15.30 น.  
      อน่ึง นักศึกษาควรนําเงินเขาบัญชีธนาคารลวงหนา ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย + คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท และตองมีเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร  
      อีกประมาณ 300 บาท กรณีมีคาปรับลงทะเบียนลาชา และ/หรือ ชําระเงินลาชา ตองบวกคาปรับเพ่ิม 300 – 800 บาท 
*4   พิมพใบชําระเงิน และนําไปชําระเงินผานธนาคารที่ระบุในใบชําระเงิน (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ) ภายในเวลา 15.30 น. มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
*5   เพ่ิม – เปลี่ยน – ถอนวิชาเรียน  ผานระบบอินเทอรเน็ต (เปดระบบเวลา 09.00 น. ของวันแรก และปดระบบเวลา 16.30 น. ของวันสุดทาย) 
*6   ยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในเวลา 16.30 น. 
*7  รายละเอียดกําหนดเวลาเปด – ปด การประเมินการสอนอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ต หนาที่ 3  
     หมายเหต ุ: นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาใหตรงกับหลักสูตรการศึกษา มิฉะน้ันจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 

 

วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2559 วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559 วันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 09.00 – 11.30 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. เวลา 09.00 – 11.30 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. เวลา 09.00 – 11.30 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
(ชวงที่ 1) 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
(ชวงที่ 2) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะการบริหารและจัดการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วิทยาลัยนานาชาติ 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอมูล 

คณะวิทยาศาสตร  
(ชวงที่ 1) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร  
(ชวงที่ 2) 

 

หมายเหต ุ: สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ใหกับนักศึกษาใหม รหัส 59 เรียบรอยแลว และการชําระเงินยืนยันสิทธิ ์
              ถือเปนการชําระเงินคาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ปฏิทินการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีทุกคณะ / วิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 59) 



-3- 
 

กําหนดการเปด – ปด การลงทะเบียน ผานระบบอินเทอรเน็ต ระดับปริญญาตรี  
 

ภาคเรียน วันเปดระบบ (เวลา 09.00 น.) วันปดระบบ (เวลา 16.30 น.) 

1/2559 
ชวงปกต ิ วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2559 วันศุกรท่ี 29 กรกฎาคม 2559 

ชวงลาชา วันเสารท่ี 30 กรกฎาคม 2559 วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม 2559 

2/2559 
ชวงปกต ิ วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2559 วันศุกรท่ี 6 มกราคม 2560 

ชวงลาชา วันเสารท่ี 7 มกราคม 2560 วันศุกรท่ี 27 มกราคม 2560 

พิเศษ/2559 
ชวงปกต ิ วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2560 วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน 2560 

ชวงลาชา วันเสารท่ี 3 มิถุนายน 2560 วันศุกรท่ี 9 มิถุนายน 2560 
 

 

กําหนดการเปด – ปด การประเมินการสอนอาจารย ผานระบบอินเทอรเน็ต ระดับปริญญาตรี 
 

ภาคเรียน วันเปดระบบ (เวลา 0.00 น.) วันปดระบบ (เวลา 24.00 น.) 

1/2559 วันเสารท่ี  29 ตุลาคม  2559 วันศุกรท่ี  18  พฤศจิกายน  2559 

2/2559 วันเสารท่ี  8  เมษายน  2560 วันศุกรท่ี  28  เมษายน  2560 

พิเศษ/2559 วันเสารท่ี  1  กรกฎาคม  2560 วันศุกรท่ี  14  กรกฎาคม  2560 
 

 

กําหนดการสงคะแนน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 และ 2559 
 

วันสุดทายของการสงคะแนน 

ประเภทการสอบ ภาคเรียนท่ี 2/2558 ภาคเรียนพิเศษ/2558 ภาคเรียนท่ี 1/2559 ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนพิเศษ/2559 

ปลายภาค อ. 24 พ.ค. 59 พฤ. 21 ก.ค. 59 อ. 20 ธ.ค. 59 จ. 29 พ.ค. 60 พ. 26 ก.ค. 60 

หมายเหตุ : การสงคะแนน หมายถึง การสงเกรดท่ีถูกตองและสมบูรณ โดยสงใบรายงานเกรดฉบับสมบูรณ จากงานสารบรรณของคณะ 
 

 

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 
 

กําหนดการ วัน / เดือน / ป สถานท่ี / หมายเหตุ 

นักศึกษาช้ันปสุดทายตรวจสอบขอมูล คํานําหนาช่ือ / ช่ือ / นามสกุล 
 

จ. 13 มี.ค. – ศ. 24 มี.ค. 60 
 

ผานระบบอินเทอรเน็ต 
(เปดระบบ เวลา 09.00 น.) 
(ปดระบบ เวลา 16.00 น.) 

วันสุดทายของการแกไขหรือเปลี่ยน คํานําหนาช่ือ / ช่ือ / นามสกุล ศ. 24 มี.ค. 60 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(ภายในเวลา 16.00 น.) 

วันสุดทายของการอนุมัติผลผูสําเร็จการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 พ. 4 ม.ค. 60  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 อ. 13 ม.ิย. 60 

ภาคเรียนพิเศษ/2559 ศ. 4 ส.ค. 60 
วันสุดทายของการเสนอรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษา 2559 อ. 15 ส.ค. 60 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

เปนผูดําเนินการ 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ึนทะเบียนบัณฑิต ผานระบบอินเทอรเน็ต 
และชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

(พิมพใบชําระเงิน และนําไปชําระเงินผานธนาคารท่ีระบุในใบชําระเงิน) 
(ภายในเวลา 15.30 น.) 

ศ. 1 ก.ย. – ศ. 15 ก.ย. 60 

 

รายละเอียดเขาไป
ท่ีwww.reg.kmitl.ac.th 

คลิกท่ี “การขึ้นทะเบียนบัณฑิต” 

 

 

 
 

ปฏิทินการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีทุกคณะ / วิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 59) 
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วันหยุดราชการ 

 

 

   หมายเหตุ  :  ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสวนราชการ 

 

พ.ศ. 2559 

วันศุกรท่ี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม วันปยมหาราช 

วันจันทรท่ี 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันเสารท่ี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

วันเสารท่ี 31 ธันวาคม วันสิ้นป 

พ.ศ. 2560 

วันอาทิตยท่ี 1 มกราคม วันข้ึนปใหม 

วันเสารท่ี 11 กุมภาพันธ วันมาฆบูชา 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน วันจักร ี

วันพฤหัสบดีท่ี 13 – วันเสารท่ี 15 เมษายน เทศกาลวันสงกรานต 

วันศุกรท่ี 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 

รอกําหนดจากสํานักพระราชวัง วันพืชมงคล 

วันเสารท่ี 8 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา 

วันอาทิตยท่ี 9 กรกฎาคม วันเขาพรรษา 

ปฏิทินการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีทุกคณะ / วิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 59) 


