ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2556
------------------------------------------

เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา2556 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
อาศัยอานาจตามความในหมวด 1,2,3,4,5,6,8,9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พุทธศักราช 2548 จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

พฤษภาคม 2556
อา 5 พ.ค. 56
จ 6 พ.ค. 56
อ 7 – พฤ 30 พ.ค. 56

จ 13 พ.ค. 56
อ 14 พ.ค. 56

วันฉัตรมงคล
ชดเชยวันฉัตรมงคล
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2556 ขึน้ เว็บเพจ
( ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การการศึกษา 1 ชุด)
วันพืชมงคล

ฝ่ายวิชาการ
http://academic.swu.ac.th/

8.30 – 16.30 น. ยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรี ยนแทน/
กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
ขอไปสมทบเรี ยนต่างสถาบัน ภาค 1/2556
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
อ 14 - พ 15 พ.ค. 56 8.30 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ปี 1 (สอบระบบ Admission กลาง) มศว (ประสานมิตร และองครักษ์)
พฤ 16 พ.ค. 56
9.00 – 12.00 น. ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิตชั้นปี ที่ 1-6
อาคารวิจยั ฯ ชั้น 2 (ประสานมิตร)
จ 20 – ส 25 พ.ค. 56
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2556 (นิสิตรหัส 49-55)
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
ศ 24 พ.ค. 56
วันวิสาขบูชา
พฤ 30 พ.ค. 56
วันสุ ดท้าย ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวิชาการ
http://academic.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2556
ขึ้นเว็บเพจ (ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การฯ 1 ชุด)
ศ 31 พ.ค. 56
9.00 – 12.00 น. รายงานตัวนิสิตปี 1 (สอบระบบ Admission กลาง) อาคารเรี ยนรวม (องครักษ์)

มิถุนายน 2556

อ 4 – ศ 7 มิ.ย. 56

พ 5 – ศ 7 มิ.ย. 56

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลการลงทะเบียนเรี ยน ภาค 1/2556)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2556
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 1/2556
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริ มสร้างอัตลักษณ์
มศว องครักษ์ (กองกิจการนิสิต)
นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ชั้นปี ที่ 1 ทุกคณะ
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

ภาคต้น

กิจกรรม

: (จ 10 มิ.ย. 2556 – ศ 11 ต.ค. 2556)

จ 10 มิ.ย. 56
ศ 14 มิ.ย. 56
ส 15 มิ.ย. 56

สถานที่

เปิ ดเรียน
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ ายของการยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกิน
กาหนด ภาค 1/2556
9.30 – 12.00 น. นิสิตชั้นปี ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะสหเวชศาสตร์ ,
คณะพยาบาลศาสตร์ ,คณะแพทยศาสตร์ ,คณะเภสัชศาสตร์ ,
คณะพลศึกษา,คณะศิลปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ swusat

กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ห้องสอบแจ้งให้ทราบภายหลัง
(สานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา โทร.0-2649-5012)

เพิม่ – ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2556 (นิสิตรหัส 49-55)
เพิม่ – ลดวิชา (นิสิตรหัส 56)
ได้ ถึงเวลา 23.00 น.) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2556
กองบริ การฯ (ประสานมิตร)
ถึงกองบริ การการศึกษา
เริ่มปรับนิสิตรหัส 49-55 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม กองบริ การการศึกษา, กองคลัง
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกาหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2556
พิมพ์รายงานได้จาก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ ) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 1/2556
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

จ 17 – ส 22 มิ.ย. 56
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ

พ 19 มิ.ย. 56
จ 24 มิ.ย. 56
พ 26 มิ.ย. 56

ส 29 มิ.ย. 56

กรกฎาคม 2556
http://supreme.swu.ac.th
จ 1 ก.ค. – จ 19 ส.ค. 56
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2556
พฤ 4 ก.ค. 56
8.30 – 12.00 น. พิธีไหว้ครู
มศว องครักษ์
ศ 5 ก.ค. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ภาค 2/2555 และภาคฤดูร้อน 3/2555”
ถึงกองบริ การการศึกษา (อาจารย์ผสู้ อนบันทึกการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ทาง Internet
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
จ 8 ก.ค. – ส 19 ต.ค. 56
นิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนที่ 1/2556
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
จ 22 ก.ค. 56
วันอาสาฬหบูชา
อ 23 ก.ค. 56
วันเข้ าพรรษา

สิงหาคม 2556
จ 5 – ศ 9 ส.ค. 56
จ 12 ส.ค. 56
จ 19 ส.ค. 56

สอบกลางภาค (Midterm Examination)
23.00 น.

แจ้งให้ทราบภายหลัง
(งดการเรี ยนการสอน)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
http://supreme.swu.ac.th
วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2556
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

กันยายน 2556
จ 9 – ศ 13 ก.ย. 56

9.00 – 15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึ กษา วางแผนการเรี ยนภาค 1/2556
ห้องพักอาจารย์ที่ปรึ กษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรี ยนภาค 2/2556
กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
จ 16 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ภาค 1/2556 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 17 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. ยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด/ขอเรี ยนแทน/
กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
ขอไปสมทบเรี ยนต่างสถาบัน ภาค 2/2556
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ฝ่ายวิชาการ
พ 18 ก.ย. – พฤ 24 ต.ค. 56
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรนารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
http://academic.swu.ac.th/
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2556 ขึน้ เว็บเพจ
( ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การการศึกษา 1 ชุด)
จ 23 – ส 28 ก.ย. 56
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2556 (นิสิตรหัส 49-56)
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
พฤ 26 ก.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กองบริ การการศึกษา , กองคลัง
ไม่ตรงตามกาหนด ภาค 1/2556 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ศ 27 ก.ย. 56
วันสุดท้ายของการเรี ยน ภาค 1/2556
จ 30 ก.ย. – ศ 11 ต.ค. 56
สอบปลายภาค (1/2556) (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง

ตุลาคม 2556
จ 14 ต.ค. 56
อ 15 - ศ 18 ต.ค. 56

ส 19 ต.ค. 56

พ 23 ต.ค. 56
พฤ 24 ต.ค. 56

ศ 25 ต.ค. 56

..........................................
.

วันปิ ดภาคเรียนภาคต้ น (วันสาเร็จการศึกษา)
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลการลงทะเบียนเรี ยน ภาค 2/2556)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2556
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 2/2556
23.00 น.
วันสุ ดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนที่ 1/2556
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
วันปิ ยมหาราช
วันสุ ดท้าย ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรนารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวิชาการ
http://academic.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2556
ขึ้นเว็บเพจ (ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การฯ 1 ชุด)
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2556” (Grade) ถึงกองบริ การการศึกษา
(อาจารย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
ปัจฉิมนิเทศ ประจาปี การศึกษา 2556
คณะที่นิสิตสังกัด
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ภาคปลาย : (จ 28 ต.ค. 2556 – ศ 28 ก.พ. 2557)
จ 28 ต.ค. 56

เปิ ดเรียน

พฤศจิกายน 2556
ศ 1 พ.ย. 56

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ภาค 2/2556
จ 4 – ส 9 พ.ย. 56
เพิม่ -ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2556 (นิสิตรหัส 49-56)
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
พ 6 พ.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2556
กองบริ การฯ (ประสานมิตร)
ถึงกองบริ การการศึกษา
จ 11 พ.ย. 56
เริ่มปรับนิสิตรหัส 49-56 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม กองบริ การการศึกษา, กองคลัง
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกาหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
อ 12 – ศ 22 พ.ย. 56
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรส่ งรายงานผลการดาเนินการ
กองบริ การการศึกษา
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 1/2556
(ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การฯ 1 ชุด)
พ 13 พ.ย. 56
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2556
พิมพ์รายงานได้จาก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ ) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2556
http://supreme.swu.ac.th
จ 18 พ.ย. 56 – จ 13 ม.ค. 57
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2556
ศ 22 พ.ย. 56
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ภาค 1/2556 ” ถึงกองบริ การการศึกษา
(อาจารย์ผสู้ อนบันทึกการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
http://supreme.swu.ac.th )

จ 25 พ.ย. 56 – ศ 7 มี.ค. 57

..........................................
.

นิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนที่ 2/2556
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญาผูส้ าเร็ จการศึกษา ภาคต้น (ภาค1/2556)

ธันวาคม 2556

พฤ 5 ธ.ค. 56
อ 10 ธ.ค. 56
จ 23 – ศ 27 ธ.ค. 56

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
วันรัฐธรรมนูญ
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
(งดการเรี ยนการสอน)
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2555
วันสิ้นปี 2556

..........................................
.
..........................................

อ 31 ธ.ค. .56

มกราคม 2557
พ 1 ม.ค. 57
จ 13 ม.ค. 57

23.00 น.

วันขึน้ ปี ใหม่ 2557
วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2556

http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

จ 27 – ศ 31 ม.ค. 57 8.30-15.00 น.
..........................................
.

กิจกรรม

สถานที่

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึ กษา วางแผนการเรี ยนภาค 2/2556 ห้องพักอาจารย์ที่ปรึ กษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)
กีฬามหาวิทยาลัย (ไม่งดการเรี ยนการสอน)

กุมภาพันธ์ 2557

กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ภาค 2/2556 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 4 ก.พ. 57
8.30 – 16.30 น. ยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด ภาคฤดูร้อน
กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
(ภาค 3/2556)
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
จ 10 – ส 15 ก.พ. 57
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (รหัส 49-56)
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
พ 12 ก.พ. 57
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กองบริ การการศึกษา , กองคลัง
ไม่ตรงตามกาหนด ภาค 2/2556 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอานวยการ (องครักษ์)
พฤ 13 ก.พ. 57
วันสุดท้ายของการเรี ยน ภาค 2/2556
ศ 14 ก.พ. 57
วันมาฆบูชา
จ 17 – ศ 28 ก.พ. 57
สอบปลายภาค (2/2556) (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
จ 3 ก.พ. 57

มีนาคม 2557

จ 3 มี.ค. 57
จ 3 – พฤ 6 มี.ค. 57

ศ 7 มี.ค. 57

ศ 14 มี.ค. 57

วันปิ ดภาคเรียนภาคปลาย (วันสาเร็จการศึกษา)
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลการลงทะเบียนเรี ยน ภาค 3/2556)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2556
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2556
23.00 น.
วันสุ ดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนที่ 2/2556
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2556” (Grade) ถึงกองบริ การการศึกษา
(อาจารย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )

ภาคฤดูรอ
้ น : (จ 17 มี.ค. 2557 – ศ 23 พ.ค. 2557)
จ 17 มี.ค. 57
พฤ 20 มี.ค. 57

เปิ ดเรียน

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของการยืน่ คาร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด กองบริ การฯ (ประสานมิตร) และ
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)
วันสุ ดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อน
กองบริ การฯ (ประสานมิตร)
ถึงกองบริ การการศึกษา
ศ 21 – พ 26 มี.ค. 57
เพิม่ -ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (นิสิตรหัส 49-56)
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
พฤ 27 มี.ค. 57
เริ่มปรับนิสิตรหัส 49-56 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม กองบริ การการศึกษา, กองคลัง
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกาหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
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วัน/เดือน/ปี
ศ 28 มี.ค. 57

เวลา

กิจกรรม

8.30-16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคฤดูร้อน (3/2556)
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ )
อาจารย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาคฤดูร้อน (3/2556)

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

เมษายน 2557
จ 1 – ส 26 เม.ย. 57
อ 2 – ศ 11 เม.ย. 57

อา 6 เม.ย. 57
จ 7 เม.ย. 57
อ 8 เม.ย. – ศ 30 พ.ค. 57

อา 13 – อ 15 เม.ย. 57
จ 21 – ศ 25 เม.ย. 57
ส 26 เม.ย. 57
..........................................
.

พฤษภาคม 2557

23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2556
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรส่ งรายงานผลการดาเนินการ
กองบริ การการศึกษา
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 2/2556
(ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การฯ 1 ชุด)
วันจักรี
ชดเชยวันจักรี
นิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนฤดูร้อน
(ภาค 3/2556) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
วันสงกรานต์
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
(งดการเรี ยนการสอน)
วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน
http://supreme.swu.ac.th
(ภาค 3/2556)
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญาผูส้ าเร็ จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2556)

ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรนารายงานผลการดาเนินการ
ตามแบบ มคอ.7 ประจาปี การศึกษา 2556 ขึน้ เว็บเพจ http://academic.swu.ac.th/
( ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลถึงกองบริ การการศึกษา 1 ชุด)
จ 5 พ.ค. 57
วันฉัตรมงคล
อ 6 – ศ 9 พ.ค. 57
8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึ กษา วางแผนการเรี ยนภาคฤดูร้อน ห้องพักอาจารย์ที่ปรึ กษา
(ภาค 3/2556)
กองบริ การฯ (ประสานมิตร)
จ 12 พ.ค. 57
8.30-16.30 น. วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)
อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ภาคฤดูร้อน (3/2556) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 13 พ.ค. 57
วันวิสาขบูชา
พฤ 15 พ.ค. 57
8.30-16.30 น. วันสุ ดท้ายของการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กองบริ การการศึกษา และกองคลัง
ไม่ตรงตามกาหนด ภาค 3/2556 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอานวยการ (องครักษ์)
ศ 16 พ.ค. 57
วันสุดท้ายของการเรี ยนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)
จ 19 – ศ 23 พ.ค. 57
สอบปลายภาค (3/2556) (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
จ 26 พ.ค. 57
วันปิ ดภาคเรียนภาคฤดูร้อน (วันสาเร็จการศึกษา)
ศ 30 พ.ค. 57
23.00 น.
วันสุ ดท้ายนิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชา (ปค.003)
http://supreme.swu.ac.th
และประเมินรายวิชา (ปค.004) ภาคเรี ยนฤดูร้อน
(ภาค 3/2556) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ
พฤ 1 – ศ 9 พ.ค. 57
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

มิถุนายน 2557
พ 4 มิ.ย. 57

..........................................
.

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน” (Grade) ถึงกองบริ การการศึกษา
(อาจารย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญาผูส้ าเร็ จการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2556)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิ ริ พันธุ์สุวรรณ)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ

