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วัน/เดอืน/ปี ก าหนดการ

 5 - 15 มกราคม 2558    
(อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศ มก.)

วันช าระเงนิคา่ลงทะเบยีนและลงรายวชิาผ่านเว็บไซต์ของนิสิตรุ่นที ่13 และ รุ่นที ่14 (ส าหรบันสิติ

รุ่นอืน่ๆ ติดต่อโครงการฯ)

 16 มกราคม 2558 วันสุดทา้ยของการลงทะเบยีนเรียนล่าชา้ผ่าน web

(อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศ มก.) วันสุดทา้ยของการ Add-Drop เพื่อเปลีย่นแปลงการลงทะเบยีนเรียนผ่าน Web

 10 มกราคม 2558 เปดิภาคเรียน ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2557

  2 กุมภาพันธ ์2558 วันคัดชื่อออกส าหรับนิสิตทีไ่มไ่ด้ลงทะเบยีนเรียน ภาคปลาย 2557

 12 กุมภาพันธ ์2558   

(ไดรั้บอนมุตักิอ่น 27 ก.พ. 58)

วันสุดทา้ยของการส่งโครงการวทิยานิพนธ ์บว.04-05 ส าหรับนิสิตทีต่้องการจบการศึกษาในภาค 

ฤดูร้อน 58 ท่ีโครงการฯ (หากสง่หลงัก าหนดนสิติด าเนนิการดว้ยตนเอง ไม่ผ่านโครงการฯ)

 30 ม.ค.- 7 ก.พ. 58 งานวันเกษตร (ดปูระกาศมหาวิทยาลยัอกีครั้ง)

งานประชมุวชิาการของมหาวทิยาลัยฯ

  2 - 13 มนีาคม 2558 นิสิตกรอกแบบประเมนิการสอนผ่าน Web คร้ังที ่1

 14 - 22 มนีาคม 2558 วันสอบกลางภาคของนิสิต (อาจเปลีย่นแปลงตามอาจารยผู้์สอน)

 24 มนีาคม 2558 อาจารย์ดูสรุปผลประเมนิการสอนของนิสิตผ่าน Web คร้ังที ่1

  2 เมษายน 2558 วันสุดทา้ยของการย่ืนเร่ืองขอสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยวทิยานิพนธ ์(บว.07) และเล่มปกอ่อน พร้อม

แนบส าเนาทรานสคริปทท์ีม่เีกรดครบทกุวชิา ท่ีโครงการฯ (หากสง่หลงัก าหนดนสิติด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง ไม่ผ่านโครงการฯ)

  6 - 9 เมษายน 2558  วัน Drop บางรายวชิาผา่น Web และพมิพ์รายงานการลงทะเบยีนเรยีนเก็บไว้เปนหลกัฐาน

 15 เมษายน 2558 วันสุดทา้ยของการย่ืนเร่ืองขอสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยวทิยานิพนธ ์(บว.07) และเล่มปกอ่อน พร้อม

แนบส าเนาทรานสคริปทท์ีม่เีกรดครบทกุวชิา ท่ีบัณฑิตวิทยาลยั (นสิติด าเนนิการดว้ยตนเอง ไม่

ผ่านโครงการฯ)

 27 เม.ย. - 10 พ.ค. 58 นิสิตกรอกแบบประเมนิการสอนผา่น Web คร้ังที ่2

อาจารยก์รอกแบบประเมนิตนเองผา่น Web

  1 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย วทิยานิพนธ ์ของบัณฑิตวิทยาลยั

  8 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการเสนอค าร้องแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษาประจ าตัวของนิสิตทีเ่ขา้ในภาคต้น 56

 15 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการส่งรูปเล่มตรวจรูปแบบการพมิพว์ทิยานิพนธ ์(วพ.01) ของนิสิตทีส่อบปากเปล่า

ขัน้สุดทา้ยเมือ่วันที ่1 พ.ค. 58 ท่ีบัณฑิตวิทยาลยั (นสิติด าเนนิการดว้ยตนเองไม่ผ่านโครงการฯ)

 ปฏทิินการศึกษา ประจ าภาคปลาย ปกีารศึกษา 2557

ส าหรับนสิติโครงการเปดิสอนหลักสูตรปรญิญาโท (แผน ก แบบ ก 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพเิศษ
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 18 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการส่งโครงการวทิยานิพนธ ์(บว.04-05) ส าหรับนิสิตทีเ่ขา้ศึกษาในภาคต้น 56 ท่ี

โครงการฯ (หลงัจากวันนี้นสิติด าเนนิการดว้ยตนเอง ไม่ผ่านโครงการฯ)

 31 กรกฎาคม 2558 วันสุดทา้ยของการส่งโครงการวทิยานิพนธ ์(บว.04-05) ส าหรับนิสิตทีเ่ขา้ศึกษาในภาคต้น 56 ท่ี

บัณฑิตวิทยาลยั (มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนสิติในภาคการศึกษาต่อไป)

 24 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการสอบไล่และปดิภาคเรียน  (รายละเอียดดูในเว็บไซต์โครงการฯ อีกคร้ัง)

 25 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการส่งคะแนนแกไ้ขคะแนน I และ N ของภาคต้น 57 หากไมป่ฏบิตัิตามนี้ใหถ้อืวา่

นิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ

 29 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการส่งต้นฉบบัวทิยานิพนธแ์ละซดีี (วพ.02) ส าหรับนิสิตทีส่อบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย

ในวันที ่1 พ.ค. 58 ท่ีบัณฑิตวิทยาลยั (นสิติด าเนนิการดว้ยตนเอง ไม่ผ่านโครงการฯ)

  31 พฤษภาคม 2558 วันสุดทา้ยของการสอน  (รายละเอียดดูในเว็บไซต์โครงการฯ อีกคร้ัง)

  2 มถิุนายน 2558 วันสุดทา้ยของการส่งคะแนนสอบไล่ ประจ าภาคปลาย 2557

อาจารย์ดูสรุปผลประเมนิผ่าน web

  5 มถิุนายน 2558 วันสุดทา้ยของการช าระเงนิเพื่อจัดท ารูปเล่มวทิยานิพนธแ์ละซดีี  ส าหรับนิสิตทีส่อบปากเปล่าขัน้

สุดทา้ยในวันที ่ 1 พ.ค. 58 ท่ีบัณฑิตวิทยาลยั (นสิติด าเนนิการดว้ยตนเอง ไม่ผ่านโครงการฯ)

โครงการเปดิสอนหลักสูตรปริญญาโท ความปลอดภัย ภาคพเิศษ

ประกาศ ณ วันที่ ………......................………………..

หมายเหต ุ บางส่วนอาจเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลัย


