ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทนิ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
…………………………………………………………………………………………..
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดีให้
ผู้ปฏิบัติการแทน จึงขอเปลี่ยนแปลงกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
สิงหาาคม 2563
พฤ 6 ส.ค. 63
ศ 7 ส.ค. 63

พ 12 ส.ค. 63
จ 17 – อา 23 ส.ค.
63
อ 18 ส.ค. –
ศ 4 ก.ย. 63
จ 31 ส.ค. –
อา 6 ก.ย. 63

ส.ค. 63
ส.ค. 63

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน ส.ค. 63
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3 http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2563 ลงระบบ TQF ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สานัก เปิดรายวิชาในระบบ
คณะ/สถาบัน/สานัก
ยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2563
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย (รอบที่ 1) ภาค 1/2563 รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 61-62 (ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลัย
ชาระค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 6 ก.ย. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
8.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
13.00 – 16.00 น. นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจาสาขาวิชาทางออนไลน์

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

บัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมทางระบบออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ภาคต้น)
อ 31 สิงหาคม 2563 – ศ 15 ธันวาคม 2563
วัน/เดือน/ปี
สิงหาคม 2563
จ 31 ส.ค. 63
กันยายน 2563
พฤ 3 ก.ย.พฤ 1 ต.ค. 63

พฤ 3 ก.ย.พฤ 1 ต.ค. 63

ศ 4 ก.ย. 63
พฤ 10 ก.ย 63
พ 16 ก.ย. 63

พฤ 24 ก.ย.. –
จ 30 พ.ย. 63

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน)
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
ประมวลความรู้
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบวัด
คุณสมบัติ
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 56-59 ที่ชาระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 58-60 ที่ชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ์
- นิสิตป.โท รหัส 59-61 ที่ชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
ชาระค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้น วันสุดท้าย (พฤ 1 ต.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ายขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรียนแทน
ภาค 1/2563
8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2563
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
8.30 - 16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2563
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 1/2563
8.30 - 16.30 น. ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาค 1/2563 (บาง
รายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนแรก
ห้ามถอนรายวิชาทุกรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
การประเมินทักษะทางภาษาสาหรับผูท้ ี่ยังไม่ได้ทาการ
ประเมินฯ

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

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

บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศวันสอบภายหลัง

วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม 2563
พฤ 1 ต.ค. 63
ศ 2 ต.ค. 63

ศ 2 ต.ค. 63

อา 4 ต.ค. 63
จ 5 - อา 11 ต.ค. 63

อ 6 ต.ค 63
อา 11 ต.ค. 63
จ 12 ต.ค. 63

อ 13 ต.ค. 63
ศ 23 ต.ค. 63
พฤศจิกายน 2563
พ 4 พ.ย. 63
ศ 6 พ.ย. 63

จ 9 – ศ 13 พ.ย. 63
จ 23 พ.ย. 63
ศ 27 พ.ย. – พฤ 3 ธ.ค. 63

เวลา

กิจกรรม

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I
ภาค 2/2562 และภาคฤดูร้อน 3/2562 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet)
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชาระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้ว
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 1/2563
เพิ่ม – ลดวิชา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบ
ที่ 2) ภาค 1/2563 รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/รหัส 61-62
(ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 11 ต.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน ต.ค. 63
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 1/2563

หมายเหตุ

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทางhttp://grad.swu.ac.th
http://supreme.swu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทางhttp://grad.swu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 6162 (ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ที่ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด
วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน พ.ย. 63
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสาเร็จการศึกษา ภาค 1/2563
สอบกลางภาค ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์
สําหรับนิสิตที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย (รอบที่ 1) ภาค 2/2563 รหัส 60-63 (ป.โท
ควบเอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /รหัส 62-63 (ป.โท) /ป.
บัณฑิต รหัส 63 ทาง Internet
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (พฤ 3 ธ.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ปี
จ 30 พ.ย. 63

……………………
ธันวาคม 2563
อา 6 ธ.ค. 63
อา 6 ธ.ค. 63
จ 7 ธ.ค. 63
จ 7 – ศ 11 ธ.ค. 63
พฤ 10 ธ.ค. 63
อา 13 ธ.ค. 63
จ 14 ธ.ค. –
อา 27 ธ.ค. 63
จ 14 ธ.ค. 63 –
ศ 8 ม.ค. 64
จ 16 – อา 22 ธ.ค 63
ศ 18 ธ.ค. 63

ศ 11 ธ.ค. 63
จ 28 ธ.ค. - ศ 8 ม.ค. 64

พ 30 ธ.ค. 63

พ 30 ธ.ค. 63
พฤ 31 ธ.ค. 63
มกราคม 2564
ศ 1 ม.ค. 64

เวลา

กิจกรรม

8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน (Withdrawn)
ภาค 1/2563 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอนรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
2562

หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลา
วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล
ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 1/2563
ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ภาค 2/2563
วันรัฐธรรมนูญ
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2563
สอบปลายภาค ประจาภาค 1/2563 (Final Examination)
8.30 - 16.30 น. ยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรียนแทน
ภาค 2/2563
ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สานัก เปิดรายวิชาในระบบของ
ภาค 2/2563
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2563
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา ภาค 1/2563
- วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค
1/2563
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2563) นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคเรียนที่
2/2563 อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาคเรียนที่ 2/2563
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2563 ลงระบบ TQF
ของมหาวิทยาลัย
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 1/2563
วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ/สถาบัน/สานัก
บัณฑิตวิทยาลัย

http://supreme.swu.ac.th

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปลาย)
จ 4 มกราคม 2564 – จ 17 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

มกราคม 2564
พ 6 ม.ค. 63

8.30 - 16.30 น.

http://supreme.swu.ac.th

ศ 8 ม.ค. 64

8.30 - 16.30 น.

วันสุดท้ายที่อาจารย์คณะต้องส่ง“ผลการสอบ ภาค 1/2563
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/
ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอ
เรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 2/2563
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา
ภาคปลาย ปี 2563
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน ม.ค. 64
-ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน)
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู้
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 56-59 ที่ชาระค่าธรรมเนียมครบ
แล้ว ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 58-60 ที่ชาระค่าธรรมเนียมครบแล้ว
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
- นิสิต ป.โท รหัส 59-61 ที่ชาระค่าธรรมเนียมครบแล้ว
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (พ 10 ก.พ. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น.

จ 11 ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ 13 ม.ค. 64
พ 13 ม.ค.–
พ 10 ก.พ. 64

พ 13 ม.ค.–
พ 10 ก.พ. 64

พฤ 14 ม.ค. 64
จ 18 – อา 24 ม.ค. 64

จ 18 ม.ค. 64

8.30 - 16.30 น.

บัณฑิตวิทยาลัย

แจ้งให้ทราบภายหลัง

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัย
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
http://supreme.swu.ac.th
เหมาจ่าย (รอบที่ 2) ภาค 2/2563 รหัส 60-63 (ป.โทควบ
เอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /รหัส 62-63 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส
63 ทาง Internet ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 24 ม.ค. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 1/2563 ลงระบบ TQF
บัณฑิตวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

อ 26 ม.ค. 64

อ 26 ม.ค. 64

8.30 - 16.30 น.

พฤ 28 ม.ค. –
จ 26 เม.ย. 64

8.30 - 16.30 น.

กุมภาพันธ์ 2564
พฤ 4 ก.พ. 64
ศ 5 ก.พ. 64

พ 10 ก.พ. 64
พฤ 11 ก.พ. 64
ศ 26 ก.พ. 64
อา 28 ก.พ. 64
มีนาคม 2564
จ 1 – ศ 5 มี.ค. 64
พ 3 มี.ค. 64
อา 7 มี.ค. 64
เมษายน 2564
ศ 2 เม.ย. 64

อ 6 เม.ย. 64
พ 7 เม.ย. 64
พ 7 – ศ 9 เม.ย. 64
อ 13 – พฤ 15 เม.ย. 64
จ 19 เม.ย. 64
อ 20 เม.ย. –
พ 2 มิ.ย. 64

8.30 - 16.30 น.

กิจกรรม

หมายเหตุ

เริ่มปรับนิสิต รหัส 60-63 (ป.โทควบเอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /
รหัส 62-63 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 63 ที่ไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด ภาค 2/2563
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2563
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2563
ขอถอนรายวิชา (Withdraw) ภาค 2/2563 (บางรายวิชา
และทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสติ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอน
รายวิชาทุกรายวิชาและการลดหน่วยกิตรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน ก.พ. 64
วันสุดท้ายทีค่ ณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2563
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชาระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบแล้ว
วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 2/2563
สอบกลางภาคประจาภาคเรียนที่ 2/2563
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน มี.ค. 64
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 2/2563
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสาเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
วันหยุดเนื่องในวันจักรี
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน เม.ย. 64
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียน
เรียนภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทาง http://grad.swu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทาง http://grad.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ
สําหรับนิสิตที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรียนแทน
ภาค 3/2563

บัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จ 26 เม.ย. 64

จ 26 – ศ 30 เม.ย. 64
ศ 30 เม.ย. 64
พฤษภาคม 2564
อ 4 พ.ค. 64
อา 9 พ.ค. 64
จ 10 – จ 24 พ.ค. 64
............
พ 19 – จ 24 พ.ค. 64

ศ 14 พ.ค. 64

ศ 7 พ.ค. 64
อ 25 พ.ค. 64
อ 25 – พฤ 27 พ.ค. 64

พ 26 พ.ค. 64
ศ 28 พ.ค. 64

8.30 - 16.30 น.

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาค 2/2563 (Withdrawn)
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน
แรกห้ามถอนรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
สอบปลายภาค (2/2563) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. (นิสติ ที่จะต้อง
ออกฝึกสอน)
วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล
ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 2/2563

บัณฑิตวิทยาลัย

วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2563
สอบปลายภาค ประจาภาค 2/2563 (Final Examination)
วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน 3/2563 (รอบที่ 1) เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2563 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 24 พ.ค. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัย
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2563
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค 2/2563
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 2/2563
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียนภาค 3/2563) http://supreme.swu.ac.th
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2563
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2563
วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ (Grade)ภาค 2/2563” http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคเรียนที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
จ 31 พฤษภาคม 2564 - ศ 6 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี

เวลา

มิถุนายน 2564
อ 1 – พฤ 3 มิ.ย. 64

อ 1 – พฤ 3 มิ.ย. 64

พ 2 มิ.ย. 64

พ 2 มิ.ย. 64
พ 2 มิ.ย. 64

8.30 - 16.30 น.

สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปที่ศึกษาเลย
ระยะเวลาตามแผนการเรียนและประสงค์จะสาเร็จ
การศึกษาในภาค3/2563 (ภาคฤดูร้อน) ต้องชาระค่ารักษา
สภาพนิสิตภาคฤดูร้อนนั้นด้วย
-ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน)
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู้
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์จะ
สาเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2563 เดือน มิ.ย. 64
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาหนด/
ขอเรียนแทน ภาค 3/2563 (ภาคฤดูรอ้ น)
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ
http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

พฤ 3 มิ.ย. 64
ศ 4 – พฤ 10 มิ.ย. 64

จ 7 มิ.ย. 64
ศ 11 มิ.ย. 64

จ 14 มิ.ย. 64

กิจกรรม

8.30 - 16.30 น.

เพิ่ม-ลดวิชา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2563 (รอบที่ 2) (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2563) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (พฤ 10 มิ.ย. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามกาหนด (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2563)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2563 (ภาคฤดูรอ้ น)
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 3/2563 (ภาคฤดูรอ้ น)

ศ 18 มิ.ย. 64

วันสุดทายของการปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ สําหรับนิสิตที่
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน (3/2563)

พ 16 มิ.ย. –
ศ 23 ก.ค. 64

ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาค 3/2563
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ที่ลงทะเบียนไปแล้ว

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ศ 18 มิ.ย. 64

ศ 9 ก.ค. 64
อา 18 ก.ค. 64
อา 18 ก.ค. 64
จ 19 ก.ค. 64
อ 20 – พฤ 22 ก.ค.64
8.30 - 16.30 น.

จ 26 ก.ค. 64
พ 28 ก.ค. 64
สิงหาคม 2564
อา 1 ส.ค. 64
จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64
จ 9 ส.ค. 64
พฤ 12 ส.ค. 64
ศ 13 ส.ค. 64

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 2/2563 ลงระบบ TQF ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2564
อ 5 – ศ 9 ก.ค. 64
ศ 16 ก.ค. 64

ศ 23 ก.ค. 64

กิจกรรม

8.30 - 16.30 น.

สอบกลางภาคประจาภาคเรียนที่ 3/2563
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค 3/2563
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท-เอก ภาค 3/2563
วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล
ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 3/2563
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแบบ
มคอ. 7 ประจาปีการศึกษา 2563
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคต้น
(ภาค 1/2564)
วันสุดท้ายของการของดเรียนภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) /การ
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ไปแล้ว
วันหยุดเนื่องในชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2563)
สอบปลายภาค ประจาภาค 3/2563 (Final Examination)
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 3/2563
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน 3/2563”
(Grade) อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2563 แต่ละภาคเรียน
กาหนดการเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
กาหนดการวันสุดท้ายสาหรับนิสิตที่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 แต่ละภาคเรียน
หมดเวลาศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น
นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา
ภาค 2/2557
(รหัสสุดท้าย)
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา
ภาค 2/2558 (รหัสสุดท้าย)

ภาคปลาย
-

หมดเวลาการศึกษาภาคต้น
ปีการศึกษา 2563
(เดือนธันวาคม)

-

-

ภาคฤดูร้อน
นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา
ภาค 1/2558
(รหัสสุดท้าย)
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา
ภาค 1/2559 (รหัสสุดท้าย)
หมดเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563
(เดือนกรกฏาคม)

นิสิตต้องส่งแบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กาหนดดังนี้
ระดับปริญญาเอก
ปริญญานิพนธ์ 36 นก
พ 29 เม.ย. 63
อา 8 พ.ย. 63
ปริญญานิพนธ์ 36 นก ขึ้น
พ 29 ม.ค. 63
ส 8 ส.ค. 63
ไป
ระดับปริญญาโท
ปริญญานิพนธ์ 12 นก
พ 29 ก.ค. 63
จ 8 ก.พ. 64
สารนิพนธ์
พฤ 29 ต.ค. 63
ส 8 พ.ค. 64
• การยื่นสอบปากเปล่าฯ
ศ 6 พ.ย. 63
ศ 2 เม.ย. 64
พ 2 มิ.ย. 64
• สอบปากเปล่าฯ
จ 23 พ.ย. 63
จ 19 เม.ย.64
ศ 18 มิ.ย. 64
• ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ปิดระบบ i-Thesis
ศ 11 ธ.ค. 63
ศ 7 พ.ค. 64
ศ 9 ก.ค. 64
- ส่งเอกสารผลการสอบปาก
ศ 18 ธ.ค. 63
ศ 14 พ.ค. 64
ศ 16 ก.ค. 64
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

- ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- วันสิ้นสุดการศึกษา

ศ 18 ธ.ค. 63
พ 30 ธ.ค. 63

ศ 14 พ.ค. 64
อ 25 พ.ค. 64

ศ 16 ก.ค. 64
จ 9 ส.ค. 64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กาหนดการ ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรม
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
สถานที่ติดต่อ
เปิดภาคเรียน
จ 31 ส.ค. 63
จ 11 ม.ค. 64
จ 31 พ.ค. 64
วันสุดท้ายการเรียนการสอน
อา 13 ธ.ค. 63
อา 9 พ.ค. 64
อา 1 ส.ค. 64
วันสอบปลายภาค
จ 14 ธ.ค. – อา 27 ธ.ค. 63
จ 10 – จ 24 พ.ค. 64
จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64
http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน
พ 6 ม.ค.64
ศ 4 มิ.ย. 64
ศ 13 ส.ค. 64
การชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. )
รอบที่ 1 (นิสิตรหัส 60-63)
จ 31 ส.ค. – อา 6 ก.ย. 63 ศ 27 พ.ย.–พฤ 3 ธ.ค. 63 พ 19 พ.ค.–อ 25 พ.ค. 64 http://supreme.swu.ac.th
การเพิ่ม – ลดรายวิชา /ชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. ) ที่มีรายวิชา

รอบที่ 2 (นิสิตรหัส 60-63)
จ 5 ต.ค. - อา 11 ต.ค. 63 จ 18 ม.ค.-อา 24 ม.ค. 64 ศ 4 มิ.ย.–พฤ 10 มิ.ย. 64 http://supreme.swu.ac.th
วันเริ่มปรับการลงทะเบียนล่าช้า ที่มีเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. )
นิสิตรหัส 60-63
จ 12 ต.ค. 63
จ 25 ม.ค. 64
ศ 11 มิ.ย. 64
วันสุดท้ายขอถอนรายวิชา
จ 30 พ.ย. 63
จ 26 เม.ย. 64
ศ 23 ก.ค. 64
บัณฑิตวิทยาลัย
(ยกเว้นรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์)
http://supreme.swu.ac.th
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
พฤ 3 ก.ย.พ 13 ม.ค.–
พฤ 1 ต.ค. 63
พ 10 ก.พ. 64
วันเริ่มปรับการรักษาสภาพนิสิตล่าช้า
ศ 2 ต.ค. 63
พฤ 11 ก.พ. 64
http://supreme.swu.ac.th
สมัครสอบพิเศษ
พฤ 3 ก.ย.พ 13 ม.ค.–
อ 1 มิ.ย. –
พฤ 1 ต.ค. 63
พ 10 ก.พ. 64
พฤ 3 มิ.ย. 64
วันสอบพิเศษระดับปริญญาเอก
- สมิทธิภาพทางภาษา
อา 11 ต.ค. 63
อา 7 มี.ค. 64
อา 18 ก.ค. 64
- สอบวัดคุณสมบัติ (วันสุดท้าย)
อา 6 ธ.ค. 63
ศ 30 เม.ย. 64
ศ 16 ก.ค. 64
วันสอบพิเศษระดับปริญญาโท
- สมิทธิภาพทางภาษา
อา 4 ต.ค. 63
อา 28 ก.พ. 64
อา 18 ก.ค. 64
- สอบประมวลความรู้ (วันสุดท้าย)
อา 6 ธ.ค. 63
ศ 30 เม.ย. 64
ศ 16 ก.ค. 64
http://supreme.swu.ac.th
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/
พฤ 3 ก.ย.พ 13 ม.ค.–
อ 1 มิ.ย. –
สารนิพนธ์ สาหรับนิสิตที่ยังไม่ได้
พฤ 1 ต.ค. 63
พ 10 ก.พ. 64
พฤ 3 มิ.ย. 64
ลงทะเบียน

การยื่นสอบปากเปล่าฯ
สอบปากเปล่าฯ
วันสุดท้ายของการส่งตรวจ
รูปแบบปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
ปิดระบบ i-Thesis
ส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/แจ้งจบ
การศึกษา

ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
วันสิ้นสุดการศึกษา

ศ 6 พ.ย. 63
จ 23 พ.ย. 63
พ 9 ธ.ค. 63

ศ 2 เม.ย. 64
จ 19 เม.ย.64
พ 5 พ.ค. 64

พ 2 มิ.ย. 64
ศ 18 มิ.ย. 64
พ 7 ก.ค. 64

บัณฑิตวิทยาลัย
ithesis@swu.ac.th

ศ 11 ธ.ค. 63
ศ 18 ธ.ค. 63

ศ 7 พ.ค. 64
ศ 14 พ.ค. 64

ศ 9 ก.ค. 64
ศ 16 ก.ค. 64

บัณฑิตวิทยาลัย

ศ 18 ธ.ค. 63
พ 30 ธ.ค. 63

ศ 14 พ.ค. 64
อ 25 พ.ค. 64

ศ 16 ก.ค. 64
จ 9 ส.ค. 64

บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กาหนดวันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2563
………………………………………………………
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 5184/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2563 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึง กาหนดวันสุดท้ายของการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพิ่มเติมในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ภาคเรียน
1 (ภาคต้น)

วัน/เดือน/ปี
23 พ.ย. 2563

2 (ภาคปลาย)

19 เม.ย. 2564

3 (ภาคฤดูร้อน)

18 มิ.ย. 2564

กิจกรรม
วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ภาคต้น)
วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปลาย)
วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาคเรียนที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

