
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2564 และภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

-------------------------------- 
 
 สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) โดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ 
ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังต่าง ๆ และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  

เพื ่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที ่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว  จึงอาศัยอำนาจตาม     
มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ในการประกาศการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคการศึกษาพิเศษ/2564 ภายใตม้าตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
ยื่นคำร้องขอรักษาสภาพ
นักศึกษา ผ่านระบบ New 
ACIS 

14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 - 28 มกราคม 
2565 

วันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่า
รักษาสถานภาพนักศึกษาที่
ได้รับอนุมัติแล้ว 

14 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 
2565 

14 ธันวาคม 2564 - 28 มกราคม 
2565 

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
คำแนะนำในการลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาสภาพปกติและ
สภาพวิทยาทัณฑ์ 

4-10 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน 
(รอบที่ 1) 

4-10 มกราคม 2565 
(กดยืนยันการลงทะเบียน-ขั้นตอนที่ 
1-5) 

4-11 มกราคม 2565 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอน
ที่ 1) 

วันเริ่มการศึกษา 17 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 2) 
-ลงทะเบียนล่าช้า 
-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 
-เปลี่ยนกลุ่ม  

 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 
17-21 มกราคม 2565 
17-28 มกราคม 2565 
17-28 มกราคม 2565 
 

 
 
    
    17-28 มกราคม 2565 
 
กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอน
ที่ 1) 

ยืนยันการลงทะเบียน และ
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน 

      - ไม่มี - 29-31 มกราคม 2565 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 2-5) 

วันสุดท้ายของการชำระเงิน 12 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 
วันแจ้งความจำนงขอสอบ
รายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อน 
(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้าย) 

17–28 มกราคม 2565 17–28 มกราคม 2565 

วันลงทะเบียนลดรายวิชา 17 มกราคม – 4 มีนาคม 2565 17 มกราคม – 4 มีนาคม 2565 
วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าภาค 

24 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
(ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ 17 
มกราคม 2565) 

1-15 กุมภาพันธ์ 2565 
(ชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่
วันที่ 17 มกราคม 2565) 

วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเทียบ
โอนรายวิชา/หน่วยกิต 

28 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผล
สอบ ภาค 1/2564 

28 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 

วันแจ้งความจำนงขอเปิดวิชา
เรียนภาคการศึกษาพิเศษ/
2564 

14–24 กุมภาพันธ์ 2565 14–24 กุมภาพันธ์ 2565 

วันเริ่มประเมินการสอนและ
ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการล่วงหน้า 

21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันสุดท้ายของการอนุมัติลาพัก
การเรียนและลงทะเบียนรักษา
สภาพนักศึกษาโดยได้รับอนุมัติ
จากคณบดี 

2 มีนาคม 2565 
นักศึกษาต้องชำระค่าปรับ วันละ 50 
บาท นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 
2565 (รวมวันหยุดราชการ) 

2 มีนาคม 2565 
นักศึกษาต้องชำระค่าปรับลงทะเบียน
ล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 
17 มกราคม 2565 (รวม
วันหยุดราชการ) 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
วันพ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาไม่ลงทะเบียน และ
มิได้ลาพักการศึกษา 

3 มีนาคม 2565 3 มีนาคม 2565 

วันสอบกลางภาค 7-15 มีนาคม 2565 กำหนดให้ช่วงเวลาในการสอบรวมอยู่
กับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลลัพธ์ทางการเรียน
ต่อเนื่องกันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษา จนถึงวันสุดท้ายของภาค
การศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์
ผู้สอนภายใต้การควบคุมของคณะ 

วันลงทะเบียนถอนรายวิชาผ่าน
ระบบ New ACIS 

16 มีนาคม – 25 เมษายน 2565 16 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565 

วันแจ้งความจำนงขอสำเร็จ
การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
https://pre-grad.kmutt.ac.th/ 

21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 
 

21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 

สัปดาห์การประเมินการสอน
ของอาจารย์และประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ผ่านระบบประเมินการสอน 

28 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565 28 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดพักการเรียนการสอน 11–15 เมษายน 2565 11–15 เมษายน 2565 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอ
เงินคืนค่าบำรุงการศึกษา /
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ในกรณี
การปิดรายวิชา ลดรายวิชา
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคเรียน 

17 เมษายน 2565 17 เมษายน 2565 

วันสอบปลายภาค 17–26 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้ช่วงเวลาในการสอบรวมอยู่
กับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลลัพธ์ทางการเรียน
ต่อเนื่องกันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษา จนถึงวันสุดท้ายของภาค
การศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์
ผู้สอนภายใต้การควบคุมของคณะ 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 27 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 
วันสุดท้ายของการส่งผลการ
สอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ 
วิชา Project และ Thesis ถึง
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

15 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565 

วันประกาศผลการสอบ 18 มิถุนายน 2565 18 มิถุนายน 2565 
วันประกาศผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการโดยนักศึกษา 

20 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565 

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผล
การสอบ ภาค 2/2564 

24 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565 
(ก่อนลงทะเบียนภาค 1/2565) 

 
หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามกำหนดการเดิม ระบบจะเปิด

ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น แต่ยังไม่ให้ยืนยันการ
ลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอน และนำรายชื่อนักศึกษาไปใช้ในการวาง 

  แผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อน จากนั้นในวัน
เปิดภาคเรียน จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อการลด เพิ่ม และเปลี่ยนกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงกำหนดวันให้นักศึกษาทำการยืนยันการ
ลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1-5) และทำการชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 2. ปรับรูปแบบการจัดตารางเรียน ในภาคการศึกษาที ่ 2/2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย แต่
ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลด้านการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 โดยให้ยกเลิกกำหนดการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค แล้วให้มีการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่มีความกระชับ ยืดหยุ่น ปรับตาม
สถานการณ์ที่อาจเปลี ่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามแนวทาง Outcome-Based Education 
Module กำหนดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับวิชาที่เป็นการบรรยาย และ
ให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยได้ในวิชาปฏิบัติการ หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ต่าง ๆ นอกจากนี้ได้กำหนดให้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง โดยมีสัปดาห์ที่ไม่จัดใหม้ี
การเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 12 และสัปดาห์ที่ 19 ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าวอาจเป็น
การพักการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ ทั้งนี้กิจกรรมการ
เรียนการสอนใดๆ ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ภายใต้การควบคุมของคณะ และคณะกรรมการ
จัดตารางสอนและตารางสอบ 
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 3. ให้มีการหยุดพักการเรียนการสอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 
2565 

 4. การขอลดรายวิชาให้เป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ และไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 
เนื่องจากให้มีการจัดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมช่วงเวลาที่คืนเงินไว้แล้ว 

 5. สำหรับกิจกรรมอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามที ่แจ ้งไว ้ในกำหนดการใหม่ หรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 1) 

30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 
(กดยืนยันการลงทะเบียน-ขั้นตอนที่ 
1-5) 

30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอน
ที่ 1) 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 2) 
-ลงทะเบียนล่าช้า 
-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 
-เปลี่ยนกลุ่ม 
 

 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 
13-17 มิถุนายน 2565 
13-24 มิถุนายน 2565 
13-24 มิถุนายน 2565 
 

 
 
    
     13-24 มิถุนายน 2565 
 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอน
ที่ 1) 

ยืนยันการลงทะเบียน       - ไม่มี - 25-30 มิถุนายน 2565 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 2-5) 

วันสุดท้ายของการชำระเงิน 7 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 
วันเริ่มภาคการศึกษาพิเศษ 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 
สัปดาห์การประเมินการสอน
ของอาจารย์และประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา
ผ่านระบบ New ACIS 

27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 

วันแจ้งความจำนงขอสำเร็จ
การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
https://pre-grad.kmutt.ac.th/ 

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง
ขอเงินคืนบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ใน
กรณีการปิดรายวิชา 
 

1 กรกฎาคม 2565 1 กรกฎาคม 2565 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 5 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 
วันสุดท้ายของการส่งผลการ
สอบวิชาทฤษฎี วิชา
ภาคปฏิบัติ วิชา Project และ 
Thesis ถึงสำนักงานทะเบียน
นักศึกษา 

16 สิงหาคม 2565 16 สิงหาคม 2565 

วันประกาศผลการสอบ 18 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 
วันประกาศผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโดย
นักศึกษา 

19 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผล
การสอบ 

2 กันยายน 2565 2 กันยายน 2565 

วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ 1 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2565 1 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2565  
และให้ปฏิบัติตาม ประกาศ มจธ. เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน
ภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา 
หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
การทำงาน (WIL) ในช่วงการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) 

หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามกำหนดการเดิม ระบบจะเปิด
ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น แต่ยังไม่ให้ยืนยันการ
ลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอน และนำรายชื่อนักศึกษาไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อน จากนั้นในวัน
เปิดภาคเรียน จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อการลด เพิ่ม และเปลี่ยนกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงกำหนดวันให้นักศึกษาทำการยืนยันการ
ลงทะเบียน (ข้ันตอนที่ 1-5) และทำการชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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 2. ภาคการศึกษาพิเศษ เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพ่ื อ
สำเร็จการศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ ที่มิใช่รายวิชาโครงงานที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วในภาค
การศึกษาที่ 2/2564 

 3. สำหรับกิจกรรมอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามที ่แจ ้งไว ้ในกำหนดการใหม่ หรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 13 ธันวาคม  2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 


