ปฏิทินกําหนดการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตลอดป
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ )

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

ปริญญา

วัน - เวลา
ในการดําเนินการเรียนการสอน

วันสอบสัมภาษณ
เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

วันที่ 20 ส.ค. 61
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หอง CHE 109 ชั้น 1
อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ 17 ก.ย. 61
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หอง CHE 109 ชั้น 1
อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ 22 ต.ค. 61
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หอง CHE 109 ชั้น 1
อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ 19 พ.ย. 61
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หอง CHE 109 ชั้น 1
อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ 11 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หอง CHE 109 ชั้น 1
อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วศ.ด.

วัน – เวลาราชการปกติ

ปร.ด.

กําหนดเวลาเรียนเปนประจําทุกวัน
เวลา 9.00 - 16.30 น. ในวันทําการ
และนอกเวลาราชการ 18.00 - 21.00 น.

-

-

ปร.ด.

นอกเวลาราชการ วันจันทร - วันศุกร
เวลา 18.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 9.00 - 21.00 น.

วันที่ 20 ส.ค. 61
เวลา 09.00 น.
หอง 716
อาคาร วิศววัฒนะ

วันที่ 17 ก.ย. 61
เวลา 09.00 น.
หอง 716
อาคาร วิศววัฒนะ

วัน – เวลาราชการปกติ

-

วันที่ 17 ก.ย. 61
เวลา 13.30 น.
หอง CB 40901
อาคารเรียนรวม 4

วันที่ 20 ส.ค. 61
เวลา 10.00 น.
หองประชุมหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ฝงเครื่องกล)

วันที่ 17 ก.ย. 61
เวลา 10.00 น.
หองประชุมหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ฝงเครื่องกล)

วศ.ด.

วันที่ 22 ต.ค. 61
เวลา 13.30 น.
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้น 10
อาคารวิศววัฒนะ
วันที่ 22 ต.ค. 61
เวลา 09.00 น.
หอง 716
อาคาร วิศววัฒนะ

วันที่ 19 พ.ย. 61
เวลา 09.00 น.
หอง 716
อาคาร วิศววัฒนะ

-

วันที่ 19 พ.ย. 61
เวลา 13.30 น.
หอง CB 40901
อาคารเรียนรวม 4

-

วันที่ 22 ต.ค. 61
เวลา 10.00 น.
หองประชุมหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ฝงเครื่องกล)

วันที่ 19 พ.ย. 61
เวลา 10.00 น.
หองประชุมหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ฝงเครื่องกล)

วันที่ 11 ธ.ค. 61
เวลา 10.00 น.
หองประชุมหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ฝงเครื่องกล)

วิศวกรรมชีวภาพ

ปร.ด.

วัน – เวลาราชการปกติ

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

ปร.ด.

วัน – เวลาราชการปกติ

ติดตามกําหนดการไดที่ https://goo.gl/xZFzEE

วิศวกรรมโยธา

ปร.ด.

วัน – เวลาราชการปกติ

ติดตามกําหนดการไดที่ https://goo.gl/dsKZ5B

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ด.

วัน – เวลาราชการปกติ

ติดตามกําหนดการไดที่ https://goo.gl/us695o

วิศวกรรมอาหาร

วศ.ด.

ติดตามกําหนดการไดที่ https://goo.gl/ocXkzd

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ปร.ด.

วัน – เวลาราชการ เวลา 9.30 - 16.30 น.
วันจันทร – ศุกร และ/หรือ
วันเสาร – อาทิตย เวลา 8.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ

1.       สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.       การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.
3.       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th
4.       ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/eptest ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.       กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th
6. ศึกษารายละเอียดขอมูลอื่นๆ ไดที่เว็บไซตคณะ http://www.eng.kmutt.ac.th

วันที่ 17 ธ.ค. 61
เวลา 9.30 น.
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้น 10
อาคารวิศววัฒนะ
วันที่ 11 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 น.
หอง 716
อาคาร วิศววัฒนะ

ติดตามกําหนดการไดที่ https://goo.gl/hGGehb

