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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
พฤษภาคม 2556
พฤ 2 -ศ 3 พ.ค.56

เวลา

9.00 - 14.00 น. รายงานตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเอกสาร
หลักฐาน ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2556
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2556
( ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงบัณฑิตวิทยาลัย )

อ 7- พฤ 30 พ.ค.56

อ 14 พ.ค. 56

8.30
8 30 – 16.30
16 30 น. ยืนื่ คําํ ร้อ้ งขอเรียี นหน่ว่ ยกิติ เกิินกําํ หนด/ขอเรี
/ ยี นแทน
ภาค 1/2556

จ20 –ส 25 พ.ค.56
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ

ตลอด 24 ชั่วโมง

พฤ 30 พ.ค. 56

กิจกรรม

สถานที่
ห้อง 302 ชั้น 3
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646
ั ฑิิตวิิทยาลััย
บัณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ยกเว้นวันสุดท้าย

ภาค 1/2556 รหัส 53-55(ป.โท+เอก)/ รหัส 54-55 (ป.เอก)
ได้ถึงเวลา 23.00 น /รหัส55(ป.โท) ทาง Internet
วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
ภาค 1/2556 (แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646

มิถุนายน 2556
จ 3 มิ.ย.56
อ 4 – ศ7 มิ.ย.56

พฤ 6 มิ.ย. 56

8.00 – 12.00น.

8.00 – 12.00น.

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน
ภาค1/2556)นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2556
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 1/2556
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

13.00 – 16.00น. นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา

ห้องประชุมชั้น2 บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th

หอประชุมมหาวิทยาลัย
ตามประกาศกําหนดการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคต้น
วัน/เดือน/ปี
มิถุนายน 2556
จ 10 มิ.ย. 56
จ 10 มิ.ย. ส.6 ก.ค. 56

:

เวลา

(จ 10 มิ.ย. 2556 – อา 13 ต.ค. 2556)
กิจกรรม

สถานที่

เปิดเรียนภาคต้น
สมัครสอบพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สอบภาษาต่างประเทศ

http://supreme.swu.ac.th

ระดับปริญญาโท
สอบภาษาต่างประเทศ / สอบประมวลความรู้
ระดับปริญญาเอก
สอบภาษาต่างประเทศ / สอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตป.โท/เอก รหัส 49 - 50 ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/

http://supreme.swu.ac.th

- ชําระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตป.โทและเอก รหัส 51-54 ที่ชําระเหมาจ่ายหมดแล้ว ลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตลอด24ชั่วโมง
(ยกเว้น วันสุดท้ายชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

ศ 14 มิ.ย. 56

8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน
กําหนดการลงทะเบียนเรียนแทน ภาค 1/2556
กาหนดการลงทะเบยนเรยนแทน
จ17–ส 22 มิ.ย. 56
เพิ่ม – ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ยกเว้นวันสุดท้าย
ภาค 1/2556 รหัส 53-55(ป.โท+เอก)/ รหัส 54-55 (ป.เอก)
ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ถึงเวลา 23.00 น /รหัส55(ป.โท) ทาง Internet
พ 19 มิ.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2556
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
จ 24 มิ.ย. 56
เริ่มปรับนิสิตรหัส53-55(ป.โท+เอก)/รหัส 54-55(ป.เอก)/รหัส55(ป.โท)
ที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกําหนด

พ 26 มิ.ย. 56

8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2556
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 1/2556

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย/กองคลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th

กรกฎาคม 2556
จ1ก.ค.– จ 19 ส.ค.56

ศ 5 ก.ค. 56

จ 8 ก.ค.56

นิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา ภาค 1/2556
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 2/2555
และภาคฤดูร้อน 3/2555” ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet )
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชําระเหมาจ่ายครบแล้ว

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี
กรกฎาคม 2556

เวลา

จ 8 ก.ค. –

นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา (ปค.003)
ภาค 1/2556 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก ภาค1/2556

ส 19ต.ค.56
อา 28 ก.ค. 56
สิงหาคม 2556
จ 19 ส.ค. 56
อ.20 สค. 56

กิจกรรม

23.00 น.

วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา
ภาค 1/2556
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2556

สถานที่

http://supreme.swu.ac.th

ประกาศสถานที่พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กันยายน 2556
อา 8 ก.ย. 56

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาโท ภาค1/2556
จ 9 – ศ13 ก.ย. 56 9.00 – 15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ภาค 2/2556
ศ 13 ก.ย. 56
วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษาภาค1/2556
อา 15 ก.ย.
ก ย 56
สอบประมวลความร้้หมวดวิชาพืน้ ฐานระดับปริญญาโท
สอบประมวลความรู
จ16-อา22ก.ย. 56
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอกระดับปริญญาโท
จ 16 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน (Withdrawn)
ภาค 1/2556 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 17 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. ยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด/ขอเรียนแทน/
ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 2/2556
พ 18 ก.ย. –
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
พฤ 24 ต.ค. 56
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2556
( แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา )
ศ 20 ก.ย. 56
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
จ 23 ก.ย. –
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ยกเว้นวันสุดท้าย แบบเหมาจ่าย ภาค 2/2556 รหัส 53-56(ป.โท+เอก)/รหัส 54-56
ส. 28 ก.ย.56
ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงเวลา 23.00 น (ป.เอก) /รหัส55-56 (ป.โท) รหัส 56 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet
พฤ 26 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ศ 27 ก.ย. 56

ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 1/2556
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ
ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษาภาค1/2556

ประกาศสถานที่พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แจ้งให้ทราบภายหลัง

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย , กองคลัง
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2556
อา 29 ก.ย. 56
จ30 ก.ย. – อา 13 ต.ค. 56

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2556
สอบประจําภาค 1/2556 (Final Examination)

แจ้งให้ทราบภายหลัง

ตุลาคม 2556
ศ 11 ต.ค. 56

วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2556
วันสุดท้ายของการส่งผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2556
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2556
อ15 - ศ18 ต.ค. 56
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2556
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 2/2556
ส 19 ต.ค. 56
23.00 น. วันสุดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา
(ปค.003) ภาค 1/2556 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
พฤ 24 ต.ค. 56
วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
ภาค 2/2556 (แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)
ศ 25 ต.ค. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่อาจารย์คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค1/2556”
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/
ผลการสอบ ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย

ภาคปลาย

:

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://supreme.swu.ac.th

(จ 28 ต.ค. 2556 – ศ 28 ก.พ. 2557)

ตุลาคม 2556
จ 28 ต.ค. 56

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปี 2556
เปิดเรียนภาคปลาย

จ 28 ต.ค. ส 23 พ.ย. 56

สมัครสอบพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สอบภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท
สอบภาษาต่างประเทศ / สอบประมวลความรู้

http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม 2556
จ 28 ต.ค. ส 23 พ.ย. 56

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

สมัครสอบพิเศษ (ต่อ)
ระดับปริญญาเอก
สอบภาษาต่างประเทศ / สอบวัดคุณสมบัติ

http://supreme.swu.ac.th

นิสิตป.โท/เอก รหัส 49 - 50 ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/

http://supreme.swu.ac.th

- ชําระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตป.โทและเอก รหัส 51-54 ที่ชําระเหมาจ่ายหมดแล้ว ลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตลอด24ชั่วโมง
(ยกเว้น วันสุดท้ายชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

พฤศจิกายน 2556
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน
กําหนด ภาค 2/2556
จ 4 – ส 9 พ.ย. 56
เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ยกเว้นวันสุดท้าย
ภาค 2/2556 รหัส53-56(ป.โท+เอก) /รหัส 54-56(ป.เอก /
ตลอด 24 ชัวโมง
ได้ถึงเวลา 23.00 น รหัส55-56(ป.โท)รหัส 56 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet
พ 6 พ.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2556
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
เริ
่มปรับนิสิต รหัส53-56(ป.โท+เอก) / รหัส 54-56(ป.เอก )/
จ 11 พ.ย. 56
ศ 1 พ.ย. 56

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย, กองคลัง

รหัส55-56(ป.โท) ที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่ายตามกําหนด ภาค 2/2556
อ12 – ศ22 พ.ย. 56

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 1/2556
( แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา )
พ 13 พ.ย. 56
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2556
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2556
จ 18 พ.ย. 56 – จ 13 ม.ค. 57
นิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา ภาค 2/2556
ศ 22 พ.ย. 56
วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี)
ภาค 1/2556 (แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2556
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ 25 พ.ย. 56 –
นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา (ปค.003)
ศ 7 มี.ค. 57
ภาค 2/2556 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495067 หรือ 1-5730
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495067 หรือ 1-5730
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

6

วัน/เดือน/ปี
จ 25 พ.ย. 56

เวลา

กิจกรรม
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชําระเหมาจ่ายครบแล้ว

สถานที่

อา 15 ธ.ค.56
มกราคม 2557

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก ภาค 2/2556

ประกาศสถานที่พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อ 7 ม.ค. 57

วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ

ธันวาคม 2556

จ 13 ม.ค. 57
อา 26 ม.ค. 57
จ27 -ศ 31 ม.ค. 57

ศ 31 ม.ค. 57

23.00 น.

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2556

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา 2/2556

http://supreme.swu.ac.th

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาโท ภาค 2/2556
9.00-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)
วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค2/2556

ประกาศสถานที่พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา

กุมภาพันธ์ 2557
อา 2 ก.พ. 57
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาพื้นฐานระดับปริญญาโท
จ 3- อา 9 ก.พ. 57
สอบประมวลความรูห้ มวดวิชาเอกระดับปริญญาโท
จ 3 ก.พ. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาค 2/2556
(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 4 ก.พ. 57
8.30 – 16.30 น. ยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด ภาคฤดูร้อน
(ภาค 3/2556)
ศ 7 ก.พ. 57
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาค 2/2556
จ10–ส15 ก.พ. 57
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2556 เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาในภาค 3/2556
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ 12 ก.พ. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 2/2556
ศ 14 ก.พ. 57
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ
อา 16 ก.พ. 57
จ 17 ก.พ. –
พฤ 6 มี.ค.57

ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษา ภาค2/2556
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2556
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 3/2556
( แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา )

ภาค 2/2556
แจ้งให้ทราบภายหลัง

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แจ้งให้ทราบภายหลัง

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย , กองคลัง
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัน/เดือน/ปี
กุมภาพันธ์ 2557
จ 17 ก.พ. – อา 2 มี.ค. 57
มีนาคม 2557

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

สอบประจําภาค 2/2556 (Final Examination)

จ 3 มี.ค. 57

วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2556
วันสุดท้ายของการส่งผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2556
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2556
จ 3-พฤ 6 มี.ค. 57
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียนภาค 3/2556)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2556
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2556
วันสุดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา (ปค.003)
ศ 7 มี.ค. 57
23.00 น.
(ปค.003) ภาค 2/2556 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
ศ 14 มี.ค. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ(Grade)ภาค 2/2556”
อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 2/2556

ภาคฤดูร้อน

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
http://supreme.swu.ac.th

: (จ 17 มี.ค. 2557 – ศ 23 พ.ค. 2557)

มีนาคม 2557
พฤ 6 มี.ค. 57

วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)

ภาค 3/2556 (แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)
จ 17 มี.ค. 57
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
จ 17-พ 26 มี.ค. 57
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะประสงค์สําเร็จการศึกษาในภาค 3/2556
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ยกเว้นวันสุดท้าย
และยังไม่ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องลง
ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ถึงเวลา 23.00 น รักษาสภาพนิสิตก่อนลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
พฤ 20 มี.ค. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด
ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556 )
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อนถึงบัณฑิตวิทยาลัย
พฤ 20 มี.ค. 57

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
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วัน/เดือน/ปี
มีนาคม 2557

เวลา

ศ 21–พ26 มี.ค.57
ชําระค่าธรรมเนียมฯ

ยกเว้นวันสุดท้าย

ตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ถึงเวลา23.00 น.

พฤ 27 มี.ค. 57
ศ 28 มี.ค. 57

จ 31 มี.ค. 57

กิจกรรม

สถานที่

เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2556 ( เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาในภาค 3/2556)

ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชําระเงินธรรมเนียม
การศึกษาตามกําหนด (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาในภาค 3/2556)
8.30-16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคฤดูร้อน (3/2556 )
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาคฤดูร้อน (3/2556 )
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน (3/2556 )

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา ภาค 3/2556
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 2/2556
( แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา )
นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา (ปค.003)
ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556 ) ทาง Internet
วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี)
ภาค 2/2556 (แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)
วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน (3/2556)
วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษาและขอรับปริญญา
ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556 )

http://supreme.swu.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2556
( แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา )

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมษายน 2557
อ1– ส26 เม.ย. 57
พ 2 –ศ 11 เม.ย. 57

อ 8 เม.ย. –
ศ 30 พ.ค. 57
ศ 11 เม.ย. 57

ศ 25 เม.ย. 57
ส 26 เม.ย. 57
23.00 น

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495067 หรือ 1-5730
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646

http://supreme.swu.ac.th

พฤษภาคม 2557
พฤ 1 – ศ 9 พ.ค. 57

อ 6 – ศ 9 พ.ค.57

8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคต้น (ภาค 1/2557)

ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา

9

วัน/เดือน/ปี
พฤษภาคม 2557
ศ 9 พ.ค. 57

เวลา

กิจกรรม
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ

ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษา ภาค3/2556
วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผล
การดําเนินการตามแบบ มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2556
(แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)
จ 12 พ.ค. 57
8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาคฤดูร้อน (3/2556)
(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
พฤ 15 พ.ค. 57
8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 3/2556
อา 18 พ.ค. 57
วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)
สอบประจําภาคฤดูร้อน (Final Examination)
จ 19 – อา 25 พ.ค. 57
ศ 23 พ.ค. 57
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2556
วันสุดท้ายของการส่งผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2556
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2556
วันสุดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา
ศ 30 พ.ค. 57
23.00 น.
(ปค.003) ภาคฤดูร้อน ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
มิถุนายน 2557
พ 4 มิ.ย. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน” (Grade)
อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495067 หรือ 1-5730
โทร.02-6495063 หรือ 1-5646
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://supreme.swu.ac.th

ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
http://supreme.swu.ac.th

