
 

 

 

 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  
 ………………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคำสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ภาคเรียนที่ 1/2565 (ภาคต้น) 
จ 15 สิงหาคม 2565 – ศ 30 ธันวาคม 2565 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2565    
พ 13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบชูา 
พฤ 14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา 

ศ 1 ก.ค. –  
พฤ 18 ส.ค. 65 

 ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปดิ/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 1/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑติวิทยาลัย 

คณะ/สถาบัน/สำนัก 
http://supreme.swu.ac.th 

สิงหาคม 2565    
ศ 5 ส.ค. 65  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  ภาค 1/2565  
http://supreme.swu.ac.th 

 
.....ส.ค. 64  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานสิิตระดบับัณฑิตศึกษา  ประชุมทางระบบออนไลน ์
.....ส.ค. 64 9.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจำสาขาวิชาทางช่องทางที่หลักสูตร
กำหนด 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน ์

จ 8 ส.ค. – 
พฤ 15 ก.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้ายชำระ
เงนิคา่ธรรมเนียมฯ ได้ 

ถึงเวลา  23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงนิค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย ภาค 1/2565 รหัส 62-64 (ป.โท
ควบเอก)/รหสั 63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท)  และ
นิสิตที่ต้องรักษาสภาพทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 

http://supreme/
http://supreme/
http://supreme/


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
สิงหาคม 2565 (ต่อ)    

จ 8 ส.ค. – 
พฤ 15 ก.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย

ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้ 
ถึงเวลา  23.00 น. 

ลงทะเบียนสอบพิเศษ  
1.ระดับประกาศนียบตัรบณัฑติ สอบสมิทธิภาพทาง
ภาษา   
2.ระดับปริญญาโท  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
ประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข) 
3.ระดับปริญญาเอก  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
วัดคุณสมบัต ิ
 

- http://supreme.swu.ac.th 
- หากไม่มาสอบผลการสอบจะเปน็ 
“F” 

พฤ 11 ส.ค. 65  วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 1/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ทีบ่ัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

ศ 12 ส.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

จ 15 ส.ค. 65  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
กันยายน 2565    

ศ 2 ก.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 
2/2564 และภาคฤดูร้อน 3/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลยั 
(อาจารย์ผูส้อนบันทึกการแกส้ัญลกัษณ์ I  ทาง 
Internet) 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 15 ก.ย. 65 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้าย 
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ ์
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์  
- นิสิตป.โท รหัส 62-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 15 ก.ย. 65 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบยีน / เพ่ิม – ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565 รหัส 62-65 (ป.
โทควบเอก)/รหสั 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-65 (ป.โท) 
ทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 19 ก.ย. 65  - เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 62-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 
63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท) ที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด   
- เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กันยายน 2565 (ต่อ)    

อา 25 ก.ย. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 
1/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน 1 
สัปดาห์ ทาง

http://grad.swu.ac.th 
ตุลาคม 2565    
อา 2 ต.ค. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 

1/2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน  

1 สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th 

พฤ 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อา 23 ต.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช 
จ 24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 
จ 31 ต.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ

เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 
1/2565 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตช้ันปี
ที่ 1 ภาคเรียนแรกหา้มถอนรายวชิาและลดหน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ทาง 
Internet 
 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

พฤศจิกายน 2565    
ศ 11 พ.ย. 65  วันสุดทา้ยของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้า

โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2565 (ต้องสอบ
ภายใน ศ 9 ธ.ค. 65) 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

ศ 11 พ.ย. 65  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่ประสงค์ จะ
สำเรจ็การศึกษา ภาค 1/2565 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

จ 21-27 พ.ย. 65  นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบยีนเรยีน 
ภาค 2/2565 

 

อ 29 พ.ย. 65  วันสุดท้ายของการการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ/์
สารนิพนธ์ นิสติที่ประสงค์จะสำเรจ็การศึกษา ภาค 
1/2565 

 

พ 30 พ.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

(gradacademic@g.swu.ac.th) 
............  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 

2564     
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2565    
ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 1/2565 
 



วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวาคม 2565 (ต่อ)    

ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 เท่านั้น 

 

ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2565  
จ 5 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
อ 6 ธ.ค. –  

อ. 13 ธ.ค. 65 
 สอบปลายภาค ภาค 1/2565 (Final Examination)  

ศ 9 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ/์สาร
นิพนธ ์สำหรับบันทึกผลใน ภาค 1/2565 

 

ส 10 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
จ 12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 
ศ 16 ธ.ค. 65  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2565 

- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2565 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

จ 19 พ.ย. 65–  
พฤ 19 ม.ค. 66 

 ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปดิ/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 2/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑติวิทยาลัย 

คณะ/สถาบัน/สำนัก 
http://supreme.swu.ac.th 

ศ 30 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภาค 
1/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 30 ธ.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่อาจารย์/คณะต้องส่ง“ผลการสอบ ภาค 
1/2565 (Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารยผ์ูส้อน
บันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet  
วันสุดท้ายส่งผลสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 1/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค 
1/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 30 ธ.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565  
ส 31 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ภาคเรียนที ่2/2565 (ภาคปลาย) 
จ 9 มกราคม 2566 – จ 19 พฤษภาคม 2566 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มกราคม 2566    
จ 2 ม.ค. 66 – 
พฤ 9 ก.พ 66 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย

ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึง

เวลา  23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา  แบบเหมาจ่าย ภาค 2/2565 รหัส 62-
65 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-
65 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 

ลงทะเบียนสอบพิเศษ  
1.ระดับประกาศนียบตัรบณัฑติ สอบสมิทธิภาพทาง
ภาษา 
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข) 
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
วัดคุณสมบัต ิ

- http://supreme.swu.ac.th 
- หากไม่มาสอบผลการสอบจะเปน็ 
“F” 

- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระ
ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยครบแล้วลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสติ/ลงทะเบียนปริญญานพินธ์ 
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ 
- นิสิตป.โท รหัส 61-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
 

http://supreme.swu.ac.th 

อา 1 ม.ค. 66  วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 
จ 2 ม.ค. 66  วันหยุดชดเชยวันขึน้ปีใหม่ 2566 
.......ม.ค. 66 9.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00น. 
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษา 
 (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหม่พบอาจารย์ทีป่รึกษา/ประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจำสาขาวิชา 
(ช่องทางที่หลักสูตรกำหนด) 
 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน ์

ศ 6 ม.ค. 66  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  ภาค 2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 9 ม.ค. 66  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ศ 13 ม.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/

ขอเรียนแทน ภาค 2/2565 
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ

วิทยาลัยกำหนด 

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
จ 23 ม.ค. 66  ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัทำรายงานผลการดำเนินการ 

ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6  ภาค 1/2565 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 
 

กุมภาพันธ์ 2566    
ศ 3 ก.พ. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 

1/2565 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ผูส้อนบันทึก
การแก้สญัลักษณ์ I ทาง Internet)   

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 9 ก.พ 66 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565 รหัส 62-
65 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-
65 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet 
 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 13 ก.พ. 66  - เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 62-65 (ป.โทควบเอก)/ 
รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 64-65 (ป.โท) /รหัส 
65 (ป.บัณฑิต) ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด   
- เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษา สภาพ
นิสิตรหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

อา 19 ก.พ. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 
2/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน 1 
สัปดาห์ ทาง 

http://grad.swu.ac.th 
มีนาคม 2566    
จ 6 มี.ค. 66 วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 

อา 12 มี.ค. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 
2/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน        
 1 สัปดาห์ ทาง 

http://grad.swu.ac.th 

ศ 31 มี.ค. 66  วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 
และเพิ่ม-ลดหน่วยกติปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 2/2565 (บางรายวิชาและทกุรายวิชา) ยกเว้น
นิสิตช้ันปีท่ี 1 ภาคเรยีนแรกห้ามถอนรายวิชาและ
ลดหน่วยกติปรญิญานิพนธ์/สารนพินธ์ที่ลงทะเบียน
ไปแล้ว 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

เมษายน 2566    

พฤ 6 เม.ย. 66 วันหยุดเนื่องในวันจักร ี

ศ 7 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
เค้าโครงฯปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565 
(ต้องสอบภายใน ศ 12 พ.ค. 66) 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2566 (ต่อ)    

ศ 7 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่
ประสงค์ จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

พฤ 13 เม.ย –  
ส 15 เม.ย. 66 

วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 

อา 23 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

(gradacademic@g.swu.ac.th) 
ศ 28  เม.ย. 66  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 2/2565 
 

ศ 28 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ นิสติที่ประสงค์จะสำเรจ็การศึกษา ภาค 
2/2565 
(หากจบ ภาค 3/2565 ต้องชำระค่ารักษาสภาพนิสติ
ภาคฤดูร้อนด้วย) 

 

พฤษภาคม 2566    
พฤ 4 พ.ค. 66 วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล 
ศ 5 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2565  
ศ 5 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis 

สำหรับนสิิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 
2/2565 เทา่นั้น 

 

จ 8 พ.ค. –  
ศ 19  พ.ค. 66 

 สอบปลายภาค ประจำภาค 2/2565 
 (Final Examination) 

 

............ วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 
ศ 12 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์สำหรับบันทึกผลใน ภาค 2/2565 
 

ศ 19 พ.ค. 66  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2565 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

    
ศ 19 พ.ค. 66  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 

2565 
 

 

 



ภาคเรียนที ่3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 
จ 29 พฤษภาคม 2566 – อ 1 สงิหาคม 2566 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2566    

จ 22 พ.ค. 
 – ส 3 มิ.ย. 66 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย
ชำระเงินค่าธรรม 
เนียมฯ ได้ถึงเวลา  

23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2565 เฉพาะนิสติที่มีรายวิชาในภาค  
3/2565 ทาง Internet  

 

http://supreme.swu.ac.th 

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปท่ีศึกษาครบ
ระยะเวลาตามแผนการเรียน และประสงค์จะสำเร็จ
การศึกษาในภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) ต้องชำระค่า
รักษาสภาพนิสิตภาคฤดูร้อนด้วย   
 

http://supreme.swu.ac.th 

ลงทะเบียนสอบพิเศษ (รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติเท่านัน้) 
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู้ (เฉพะแผน ข) 
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

จ 29 พ.ค. 66  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
31 พ.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ

เรียนแทน ภาค 3/2565 
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

มิถุนายน 2566    
ส 3 มิ.ย. 66 ได้ถึงเวลา  

23.00 น. 
วันสุดท้าย ลงทะเบียน / เพ่ิม-ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดรูอ้น 3/2565 (เฉพาะ
นิสิตที่มรีายวิชาในภาค 3/2565) ทาง Internet   

http://supreme.swu.ac.th 

ส 3 มิ.ย. 66 วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

อา 4 มิ.ย. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก และโท ภาค 
3/2565 (รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ไดร้บัการอนุมัติเท่าน้ัน) 
 

 

จ 5 มิ.ย. 66 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

อ 6 มิ.ย. 66  เร่ิมปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด (เฉพาะนิสิตที่มี
รายวิชาในภาค 3/2565) และรักษาสภาพนิสิตสำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อ 6 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายที่นิสติประเมินปค.003 และปค.004 ภาค 
2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2566 (ต่อ)    

อ 6 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายท่ีคณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2565” 
(Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผูส้อนบันทึก
คะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลยัฯ   
วันสุดท้ายส่งผลสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 2/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค 2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 9 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้า
โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ต้องสอบ
ภายใน ศ 30 มิ.ย. 66) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 9 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ 
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนสิิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 16 มิ.ย. 66  ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบมคอ.5 และ มคอ.6  (ถ้ามี)  ภาค 2/2565 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย  

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 23 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์สำหรับนสิิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาภาคฤดู
ร้อน (ภาค 3/2565) 

 

ศ 30 มิ.ย. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ศ 30 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ภาคฤดูร้อน (3/2565) 

 

ศ 30 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 เท่านั้น 

 

กรกฎาคม 2566    
อา 16 ก.ค. 66  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 3/2565 
 

จ 17 ก.ค. 66  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2565 

 

อ 18 ก.ค. –  
อา 23 ก.ค. 66 

 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรยีนภาคต้น ปี
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2566)   

 

อ 18 ก.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ศ 21 ก.ค. 66  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2565 
(ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 





 
กำหนดการเกีย่วกับการทำปริญญานิพนธ์/สารนพินธ ์

กำหนดการวันสุดท้ายสำหรบันิสติที่ประสงคจ์ะสำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 แต่ละภาคเรียน 

 
 

รายละเอียด ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
• วันสุดท้ายการขออนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์ ภายในเวลาที่กำหนดดังนี้ 
ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 36 นก และ 36 นก ขึ้นไป) 
นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค 2/2561 
(รหัสสุดท้าย) 

9 ม.ค. 65 - - 

นิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย)  เข้าศึกษา
ภาค 2/2562 (รหัสสุดท้าย) 

9 ม.ค. 65 - - 

นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค 
1/2562 (รหัสสุดท้าย)  

- 6 มิ.ย.66 - 

นิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย)  เข้าศึกษา
ภาค 1/2563 (รหัสสุดท้าย) 

- 6 มิ.ย.66 - 

  ระดับปริญญาโท  (ปริญญานิพนธ์ 12 นก/สารนิพนธ์) 
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 2/2562 (รหัสสุดท้าย) 

30 ธ.ค.65 - - 

นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 1/2563 (รหัสสุดท้าย) 

- 6 มิ.ย.66 - 

• นิสิตต้องส่งเอกสารสำหรับการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กำหนดดังนี้ 
วันสุดท้ายการแต่งตั้งกรรมการสอบปาก
เปล่าฯ 

ศ 11 พ.ย. 65 ศ 7 เม.ย. 66 ศ 9 มิ.ย. 66 

วันสุดท้ายสอบปากเปล่าฯ อ 29 พ.ย. 65 ศ 28 เม.ย. 66 ศ 23 มิ.ย. 66 

• นิสิตต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
วันดปิดบริการคลินิก i-Thesis ศ 2 ธ.ค. 65 ศ 5 พ.ค. 66 ศ 30 มิ.ย. 66 

วันสุดท้ายส่งเอกสารผลการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  

ศ 16 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 ศ 21 ก.ค. 66 

วันสุดท้ายส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ศ 16 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 ศ 21 ก.ค. 66 

วันสิ้นสุดการศึกษา ศ 30 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 อ 1 ส.ค. 66 


