
วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่
กรกฎาคม 2561

ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน/ ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบนั  ภาค 1/2561 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
ศ 20 ก.ค. 61 9.00 – 12.00 น. ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิตชั้นปีท่ี 1-6 อาคารวิจยัฯ ชั้น 2 (ประสานมิตร)

  

สิงหาคม 2561
พฤ 2 – จ 6 ส.ค. 61

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  1/2561 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 1/2561 http://supreme.swu.ac.th

อ 7 – ศ 10 ส.ค. 61 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  และค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์ 
นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้นปีท่ี 1  ทุกคณะ

พฤ 9 ส.ค. 61 ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายละเอียดรายวชิา ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2561 http://tqf.swu.ac.th/

จ 13 ส.ค. 61

อ 14 ส.ค. 61 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ก าหนด   ภาค 1/2561 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

8.30 – 16.30 น.

ภาคตน้       :   (อ 14 ส.ค. 2561 – อ 18 ธ.ค. 2561)

ศ 17 ส.ค. 61

ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจการนิสิต)

คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2561)

จ 9 ก.ค. – ศ 17 ส.ค. 61

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2561  (นิสิตรหสั  54-60)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

ประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
เร่ือง  ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2561

ตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  และมาตรา 44   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559   และ

------------------------------------------

                          เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  พทุธศกัราช 2559  อาศยัอ านาจ   

ใหผู้ป้ฏิบติัการแทน    จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561     ดงัต่อไปน้ี
ค  าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี 2410/2559    ลงวนัท่ี  24  สิงหาคม  2559   เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดี

จ 23 – อา 29 ก.ค. 61

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่ 
 

เพิม่ – ลดวชิา        (นิสิตรหสั 61)

วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 1/2561
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

อ 28 ส.ค. 61 เร่ิมปรับนิสิตรหัส  54-60  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 1/2561 พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่)
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 1/2561
ขอถอนวชิา   (Withdrawn)  ภาค 1/2561 ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

8.30 – 16.30 น.  (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

กันยายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2561 http://supreme.swu.ac.th

พฤ 6 ก.ย. 61 8.30 – 12.00 น. พิธีไหวค้รู   ประจ าปีการศึกษา 2561 มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจการนิสิต)
ศ 7 ก.ย. 61 8.30 – 16.30 น.

ตุลาคม 2561
ศ 5  ต.ค. 61 8.30 – 16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไม่ตรงตามก าหนด ภาค 1/2561   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์

สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

             (งดการเรียนการสอน)
จ 15 ต.ค. 61
อ 16 ต.ค. 61  23.00 น. วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2561 http://supreme.swu.ac.th

อ 23 ต.ค. 61 วนัปิยมหาราช

SWU OPEN HOUSE 2018    (งดการจัดการเรียนการสอน)  
นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 1/2561 ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2561)

วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา   (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ภาค 1/2561    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน/ ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
8.30 – 16.30 น. ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบนั  ภาค 2/2561 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

  

8.30 – 16.30 น.จ 19 พ.ย. 61

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

จ 26 พ.ย.  – อา 2 ธ.ค. 61

8.30 – 15.00 น.

เพิม่ – ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาค 1/2561  (นิสิตรหสั 54-60)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

ชดเชยวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561   (นิสิตรหสั  54-61)

อ 20 พ.ย. 61 – ศ 11 ม.ค. 62

พฤ 30 ส.ค. – จ 19 พ.ย. 61

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 2/2560  และภาคฤดูร้อน 3/2560”

http://supreme.swu.ac.th

จ 8  –  ศ 12 ต.ค. 61

พ 29 ส.ค. 61

แจง้ให้ทราบภายหลงั

   พฤศจิกายน 2561

จ 12 –  ศ 16 พ.ย. 61    8.30-15.00 น.

จ 20 – จ 27 ส.ค. 61

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

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

จ 3 ก.ย. – อ 16 ต.ค. 61

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)พฤ 23 ส.ค. 61

ถึงส่วนส่งเสริมฯ     (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ญัลกัษณ์ I  ทาง Internet

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

ศ 9  – ส 10 พ.ย. 61

8.30 – 16.30 น.
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่ 
 ศ 30  พ.ย. 61 วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาค 1/2561

ธันวาคม 2561
สอบปลายภาค  (1/2561)   (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั

พ 5 ธ.ค. 61 วนัพ่อแห่งชาติ
จ 10 ธ.ค. 61 วนัรัฐธรรมนูญ
พ 19 ธ.ค. 61 วนัปิดภาคเรียนภาคต้น    (วนัส าเร็จการศึกษา)
จ 24 - ศ 28 ธ.ค. 61

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  2/2561 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 2/2561 http://supreme.swu.ac.th

----------------------

มกราคม 2562
อ 1 ม.ค. 62 วนัขึน้ปีใหม่ 2562
พฤ 3 ม.ค. 62 ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายละเอียดรายวชิา ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2561 http://tqf.swu.ac.th/

ศ 4 ม.ค. 62 8.30 – 16.30 น.

จ 7 ม.ค. 62 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ก าหนด   ภาค 2/2561 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

 

วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 2/2561
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

จ 21 ม.ค. 62  ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2561 http://tqf.swu.ac.th/

อ 22 ม.ค. 62  เร่ิมปรับนิสิตรหัส  54-61  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 2/2561 พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

 อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 2/2561  
ขอถอนวชิา   (Withdrawn)  ภาค 2/2561 ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

8.30 – 16.30 น.  (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2561” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561)

8.30 – 16.30 น.

พฤ 24 ม.ค. – จ 22 เม.ย. 62

จ 3  – อ 18 ธ.ค. 61

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

เพิม่-ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาค 2/2561     (นิสิตรหสั 54-61)

พ 23 ม.ค. 62

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)พฤ 17 ม.ค. 62

8.30 – 15.00 น.

(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยั

8.30 – 16.30 น.

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

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจ าปีการศึกษา 2560

จ 14 – จ 21 ม.ค. 62

ภาคปลาย    :  (จ 7 ม.ค. 2562 – อ 21 พ.ค. 2562)

ศ 11 ม.ค. 62

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่

นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2561 http://supreme.swu.ac.th

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

.
กีฬามหาวิทยาลยั         (ไม่งดการเรียนการสอน)

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

.
กุมภาพันธ์ 2562
ศ 1 ก.พ. 62 8.30 – 16.30 น.

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

อ 19 ก.พ. 62 วนัมาฆบูชา

มีนาคม 2562
ศ 1 มี.ค. 62 8.30 – 16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไม่ตรงตามก าหนด ภาค 2/2561   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
จ 4 – ศ 8 ม.ีค. 62 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

                (งดการเรียนการสอน)
จ 11 มี.ค. 62 23.00 น. วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2561 http://supreme.swu.ac.th

เมษายน 2562
จ 8 เม.ย. 62 ชดเชยวนัจักรี  

วนัสงกรานต์
นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 2/2561 ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา

จ 22 เม.ย. 62 วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา   (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ภาค 2/2561    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ภาคฤดูร้อน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

8.30 – 16.30 น. (ภาค  3/2561)  (เฉพาะนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

พฤษภาคม 2562
ศ 3 พ.ค. 62 วนัสุดทา้ยของการเรียน  ภาค 2/2561

สอบปลายภาค  (2/2561)   (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั
จ 13 พ.ค. 62 วนัพืชมงคล
จ 20 พ.ค. 62 วนัวสิาขบูชา
พ 22 พ.ค. 62 วนัปิดภาคเรียนภาคปลาย    (วนัส าเร็จการศึกษา)

 

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  3/2561 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 3/2561 http://supreme.swu.ac.th

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

จ 6 – อ 21  พ.ค. 62

พฤ 23 – จ 27 พ.ค. 62

8.30 – 16.30 น.

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคตน้  (ภาค1/2561)

(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ญัลกัษณ์  I  ทาง Internet  ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2561  (รหสั 54-61)

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 1/2561 ”    ถึงส่วนส่งเสริมฯ

ส 13 – อ 16 เม.ย. 62

แจง้ให้ทราบภายหลงั

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

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

อ 28  – พฤ 30 พ.ค. 62

สอบปลายภาค (2/2561)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ช้ันปีที่ 4   (นิสิตจะตอ้งออกฝึกสอนฯ)

จ 28 ม.ค.  –  จ 11 มี.ค. 62

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)
คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2561)

8.30 – 16.30 น.ศ 31 พ.ค. 62 วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2561” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ
(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยั

อ 23 เม.ย.  – พ 5 มิ.ย. 62

และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2561)
พ 17 –  ศ 19 เม.ย. 62    8.30-15.00 น.

จ 29 เม.ย. – ศ 3 พ.ค. 62
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่
มิถุนายน 2562

จ 3 ม.ิย. 62 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2561)   (เฉพาะนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอนภาคฤดูร้อน
(ภาค 3/2561)    ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

  

พฤ 13 ม.ิย. 62  เร่ิมปรับนิสิตรหัส  54-61  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาคฤดูร้อน  (3/2561) พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาคฤดูร้อน   (3/2561)
นิสิตแจง้จบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน   ภาค 3/2561 http://supreme.swu.ac.th

ขอถอนวชิา   (Withdrawn)   ภาคฤดูร้อน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
8.30 – 16.30 น. (ภาค 3/2561)       (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

พฤ 20 ม.ิย. 62 ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2561 http://tqf.swu.ac.th/

ส 29 มิ.ย. 62 วนัสถาปนามหาวิทยาลยั
..........................................

.
กรกฎาคม 2562
ศ 5 ก.ค. 62 8.30-16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไม่ตรงตามก าหนด ภาค 3/2561   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

           (งดการเรียนการสอน)
วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน
  (ภาค 3/2561)

อ 16 ก.ค. 62 วนัอาสาฬหบูชา
พ 17 ก.ค. 62 วนัเข้าพรรษา
จ 22 ก.ค. 62 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ  มคอ.7    ประจ าปีการศึกษา 2561 http://tqf.swu.ac.th/

อ 23–พฤ 25 ก.ค.62 8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคฤดูร้อน
 (ภาค 3/2561)

ศ 14 มิ.ย. 62

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

พ 5 มิ.ย. 62

ภาคฤดรูอ้น : (จ 3 ม.ิย. 2562 – ศ 9 ส.ค. 2562)

8.30 – 16.30 น.

 

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

จ 17 มิ.ย. – จ 15 ก.ค. 62

8.30-16.30 น.

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ           http://supreme.swu.ac.th

ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

เพิม่-ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2561 (นิสิตรหสั 54-61)

23.00 น.
http://supreme.swu.ac.th

อ 18 ม.ิย. – ศ 26 ก.ค. 62

แจง้ให้ทราบภายหลงั

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2561)

จ 8 –  ศ 12 ก.ค. 62

พฤ 6 – พ 12 ม.ิย. 62

จ 15 ก.ค. 62

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่

วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา    (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ภาคฤดูร้อน  (3/2561)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

จ 29 ก.ค. 62

สิงหาคม 2562
ศ 2 ส.ค. 62 วนัสุดทา้ยของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2561)
จ 5 – ศ 9 ส.ค. 62 สอบปลายภาค  (3/2561)  (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั
จ 12 ส.ค. 62
อ 13 ส.ค. 62 วนัปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน    (วนัส าเร็จการศึกษา)
ศ 16 ส.ค. 62 8.30 – 16.30 น.

กันยายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
..........................................

.

ศ 26 ก.ค. 62 8.30-16.30 น.

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )
ถึงส่วนส่งเสริมฯ  (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)   ทางInternet

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2561)” (Grade)

                              (ศาสตราจารย ์ดร. ปานสิริ   พนัธุ์สุวรรณ)

ประกาศ   ณ   วนัท่ี    9     มีนาคม    พ.ศ.   2561

ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2561)

                              อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบติัการแทน


