
วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
กรกฎาคม 2565

-นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด /
  ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั http://supreme.swu.ac.th

-อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง   ภาค 1/2565
พ. 13 ก.ค. 65 -วนัอาสาฬหบูชา
พฤ. 14 ก.ค. 65 -วนัเข้าพรรษา

พฤ. 28 ก.ค. 65

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภำค  1/2565 พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก
-อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภำค 1/2565 http://supreme.swu.ac.th

สิงหาคม 2565
อ. 2 - พฤ. 4 ส.ค. 65 -งำนปฐมนิเทศตอ้นรับนิสิตใหม่และค่ำยเสริมสร้ำง

  อตัลกัษณ์นิสิต   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  และพิธีไหวค้รู   ชั้นปีท่ี 1   ทุกคณะ
  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ศ. 5 ส.ค. 65 -ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายละเอยีดรายวชิา ฝ่ายวิชาการ
  ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2565 http://supreme.swu.ac.th

จ. 8 ส.ค. 65 เปิดเรียน

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
เร่ือง  ปฏทินิการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2565

ตำมควำมในมำตรำ 29  มำตรำ 34  และมำตรำ 44   แห่งพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559   และ

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

                          เพ่ือใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนระดบัปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565    เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ วำ่ดว้ย กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  พทุธศกัรำช 2559  อำศยัอ ำนำจ   

จ. 18 – อา. 24 ก.ค. 65

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)
   และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565   (นิสิตรหสั  58-65)

ใหผู้ป้ฏิบติักำรแทน    จึงก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ระดบัปริญญำตรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565     ดงัต่อไปน้ี
ค  ำสัง่มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี 10189/2563   ลงวนัท่ี  29  ธนัวำคม  2563   เร่ือง กำรมอบอ ำนำจของอธิกำรบดี

-ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวชิาแกน วชิาเอกของคณะและรายวชิาศึกษาทั่วไป
(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

จ. 4 ก.ค. – พฤ. 11 ส.ค. 65

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจกำรนิสิต)

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 1/2565)

ภาคตน้       :   (จ 8 ส.ค. 2565 – อ 13 ธ.ค. 2565)

ศ. 29 ก.ค. – พ. 3 ส.ค. 65
-วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
-วนัสุดท้าย นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / http://supreme.swu.ac.th

  ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั
ศ. 12 ส.ค. 65

-วนัสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง
  นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

  ต่างสถาบนั

8.30–16.30น. -วนัสุดท้ายของกำรขอแกไ้ขตำรำงสอน ภำค 1/2565
  ถึงส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

8.30–16.30น. -เร่ิมปรับนิสิตรหัส 58-65  ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั
  การศึกษาตามก าหนด       (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตย่ืนค าร้องขอช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาค  1/2565
8.30–16.30น. -นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภำค 1/2565 พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก

(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม)่
-อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภำค 1/2565

-นิสิตขอถอนวชิา   (Withdrawn)

23.00 น. -อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาค  1/2565 http://supreme.swu.ac.th

 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)  

กันยายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-นิสิตแจง้จบกำรศึกษำ ภำค 1/2565
(นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

  การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)
ศ. 2 ก.ย. 65 8.30–16.30น.

ศ. 30 ก.ย. 65 8.30–16.30น. -วนัสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั
 ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำค 1/2565  (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร   (องครักษ)์

ตุลาคม 2565
จ. 3 –  ศ. 7 ต.ค. 65 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

             (งดการเรียนการสอน)
พฤ. 13 ต.ค. 65
จ. 24 ต.ค. 65 -ชดเชยวนัปิยมหาราช

พฤ. 18 ส.ค. 65

อำ. 14 ส.ค. 65

(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

พ. 24 ส.ค. 65

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสำนมิตร)

พฤ. 25 ส.ค. – จ. 14 พ.ย. 65

พฤ. 1 ก.ย. – อำ. 6 พ.ย. 65

23.00 น.

พฤ. 11 ส.ค. 65 23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

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

-วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

-วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลกำรแกส้ัญลกัษณ์ I ภำค 2/2564  และภำคฤดูร้อน 3/2564”
  ถึงส่วนส่งเสริมฯ     (อำจำรยผ์ูส้อนบนัทึกกำรแกส้ัญลกัษณ์ I  ทำง Internet

   และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565   (นิสิตรหสั  58-65)

อ. 23 ส.ค. 65

จ. 15 – จ. 22 ส.ค. 65 -เพิ่ม ลด  วชิาแกน วชิาเอกของคณะ รายวชิาศึกษาทั่วไป และชุดวชิาเลือกเสรี

-วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ    http://supreme.swu.ac.th

แจง้ใหท้รำบภำยหลงั
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
   พฤศจิกายน 2565
อำ. 6 พ.ย. 65  23.00 น. -วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบกำรศึกษำ ภำค 1/2565

  (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

   การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)
จ. 7– ศ. 11 พ.ย. 65 8.30–15.00น. -นิสิตพบอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  วำงแผนกำรเรียนภำค 1/2565 หอ้งพกัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ

   และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนภำคภำค 2/2565)
ส. 12 - อำ. 13 พ.ย. 65 -SWU OPEN HOUSE 2022    (งดการจัดการเรียนการสอน) ส่วนกิจกำรนิสิต
จ. 14 พ.ย. 65 23.00 น. -วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา  (Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาค 1/2565    (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
อ. 15 พ.ย. 65 – ศ.16 ธค. 65 -นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด ภำค 2/2565

   (รอบท่ี 1) /ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั http://supreme.swu.ac.th

อ. 15 พ.ย. 65 – อำ.18 ธค. 65  -อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง ภาค 2/2565 (รอบท่ี 1)

-วนัสุดท้าย   อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติ
    การขอถอนวชิา  (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

    ภาค 1/2565    (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)

อำ. 27  พ.ย. 65 -วนัสุดทำ้ยของกำรเรียน ภำค 1/2565

-สอบปลายภาค  (1/2565)  (Final Examination) แจง้ใหท้รำบภำยหลงั

ธันวาคม 2565
จ. 5 ธ.ค. 65 -วนัพ่อแห่งชาติ
อ. 6 – ศ. 16 ธ.ค. 65

จ. 12 ธ.ค. 65 -หยุดชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ
พ. 14 ธ.ค. 65 -วนัปิดภาคเรียนภาคต้น    (วนัส าเร็จการศึกษา)
พฤ. 15 ธ.ค. 65
ศ.16 ธค. 65 -วนัสุดท้าย นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด

  ภำค 2/2565 (รอบท่ี 1) /ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั
อำ.18 ธค. 65  -วนัสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง

   ภาค 2/2565    (รอบท่ี 1)
จ.19- อ.20 ธ.ค.65 -ประมวลผลการ Pre Register  ชุดวชิาเลือกเสรี ภาค 2/2565
พ. 21 ธ.ค.65 -ประกาศผลการลงทะเบียนชุดวชิาเลือกเสรี ภาค 2/2565

   แจ้งผลผ่านระบบ  line    และ  http://supreme.swu.ac.th
พฤ. 22 - ศ. 23 ธ.ค. 65

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภำค  2/2565 พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก
-อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภำค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

-ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวชิาแกน วชิาเอกของคณะและรายวชิาศึกษาทั่วไป
   และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565   (นิสิตรหสั  58-65)

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

จ. 28 พ.ย.  – อ. 13 ธ.ค. 65

พ. 16 พ.ย. 65 23.00 น.

จ. 21 พ.ย.  – ศ. 2 ธ.ค. 65
(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

-งานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร   ประจ าปีการศึกษา 2564    (งดการเรียนการสอน)

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 2/2565)

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

  ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

-Pre Register  ชุดวชิาเลือกเสรี  ภาค 2/2565     (นิสิตรหสั  58-65)
   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
พฤ. 22 ธ.ค. 65 – ส.21 ม.ค 66 -นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด ภำค 2/2565

   (รอบท่ี 2) /ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 22 ธ.ค. 65 – จ.23 ม.ค 66  -อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง ภาค 2/2565 (รอบท่ี 2)

ศ. 30 ธ.ค. 65 23.00 น.

-วนัสุดท้ายท่ีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004
   ภาค  1/2565

ส. 31 ธ.ค. 65 -วนัส้ินปี 2565

มกราคม 2566
อา. 1 ม.ค. 66 -วนัขึน้ปีใหม่ 2566
จ. 2 ม.ค. 66 -ชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 2566
ศ. 6 ม.ค. 66 -ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายละเอยีดรายวชิา ฝ่ำยวิชำกำร

   ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2565 http://supreme.swu.ac.th

จ. 9 ม.ค. 66 เปิดเรียน
-วนัสุดท้าย นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / http://supreme.swu.ac.th

   ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั
-วนัสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง
   นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

   ต่างสถาบนั

-วนัสุดท้ายของกำรขอแกไ้ขตำรำงสอน ภำค 2/2565
   ถึงส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

ส.21 ม.ค 66 -วนัสุดท้าย นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด
  ภำค 2/2565 (รอบท่ี 2) /ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั

จ.23 ม.ค 66  -วนัสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง
   ภาค 2/2565    (รอบท่ี 2)

จ. 23 ม.ค. 66  -ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ำยวิชำกำร
   ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2565 http://supreme.swu.ac.th

-เร่ิมปรับนิสิตรหัส  58-65  ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั
   การศึกษาตามก าหนด       (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตย่ืนค าร้องขอช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

-อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาค  2/2565

-วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 1/2565” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

อำ. 15 ม.ค. 66

ศ. 13 ม.ค. 66

-เพิ่ม ลด  วชิาแกน วชิาเอกของคณะ รายวชิาศึกษาทั่วไป และชุดวชิาเลือกเสรี

23.00 น.

8.30–16.30น.

   (อำจำรยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade)   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยั

อ. 24 ม.ค. 66

จ. 16 – จ. 23 ม.ค. 66
(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย    และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565   (นิสิตรหสั  58-65)
ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

พฤ. 19 ม.ค. 66 8.30–16.30น. ส่วนส่งเสริมฯ (ประสำนมิตร)

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

23.00 น.

ภาคปลาย    :  (จ. 9 ม.ค. 2566 – ศ. 19 พ.ค. 2566)

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ    http://supreme.swu.ac.th



5

วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภำค 2/2565 พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม)่ http://supreme.swu.ac.th

 -อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภำค 2/2565  

-นิสิตขอถอนวชิา   (Withdrawn)

23.00 น. -อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาค  2/2565 http://supreme.swu.ac.th

 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
-นิสิตแจง้จบกำรศึกษำ ภำค 2/2565
(นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

  การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)
........................................... -กีฬำมหำวิทยำลยั         (ไม่งดกำรเรียนกำรสอน)

กุมภาพนัธ์ 2566
ศ. 3 ก.พ. 66

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

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

มนีาคม 2566
ศ. 3 มี.ค. 66 -วนัสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั

ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำค 2/2565   (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร   (องครักษ)์
จ. 6 ม.ีค. 66 -วนัมาฆบูชา
จ. 13 – ศ. 17 ม.ีค. 66 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

                (งดการเรียนการสอน)

เมษายน 2566
พฤ. 6 เม.ย. 66 -วนัจักรี  

ส. 8 เม.ย. 66  23.00 น. -วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบกำรศึกษำ ภำค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

   (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม
    การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

พฤ. 13 – ศ. 14 เม.ย. 66 -วนัสงกรานต์
จ. 17 –  ศ. 21 เม.ย. 66   08.30-15.00 น. -นิสิตพบอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  วำงแผนกำรเรียนภำค 2/2565 หอ้งพกัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ

จ. 24 เม.ย. 66 -วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา  (Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาค 2/2565    (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
-นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด /
   ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบนั http://supreme.swu.ac.th

-อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาคฤดูร้อน
   ภำค 3/2565    (เฉพำะนิสิตท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น)

พฤ. 26 ม.ค. – จ. 24 เม.ย. 66

23.00 น.

จ. 30 ม.ค.  –  ส. 8 เม.ย. 66

-สภำมหำวิทยำลยัอนุมติัปริญญำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้  (ภำค1/2565)

-วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลกำรแกส้ัญลกัษณ์ I ภำค 1/2565 ”    ถึงส่วนส่งเสริมฯ

8.30–16.30น.

อ. 25 เม.ย.  – พ. 31 พ.ค.66

แจง้ใหท้รำบภำยหลงั

   และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2565)

(อำจำรยผ์ูส้อนบนัทึกกำรแกส้ัญลกัษณ์  I  ทำง Internet  ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

พ. 25 ม.ค. 66

8.30–16.30น.

8.30–16.30น.
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
-วนัสุดท้าย  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติ

   การขอถอนวชิา  (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

   ภาค 2/2565   (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)

พฤษภาคม 2566
จ. 1 – ศ. 5  พ.ค. 66
พฤ. 4 พ.ค. 66 -วนัฉัตรมงคล
อำ. 7 พ.ค. 66 -วนัสุดทำ้ยของกำรเรียน  ภำค 2/2565
จ. 8–ศ. 19  พ.ค. 66 -สอบปลายภาค  (2/2565) (Final Examination) แจง้ใหท้รำบภำยหลงั

รหัสสอบ 7 8.30–16.30น.
รหัสสอบ 8 8.30–16.30น.

 

จ. 22 พ.ค. 66 -วนัปิดภาคเรียนภาคปลาย    (วนัส าเร็จการศึกษา)
อ. 23  – พฤ. 25 พ.ค. 66

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภำค  3/2565 พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก
-อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภำค 3/2565 http://supreme.swu.ac.th

------------------------ -วนัพืชมงคล

จ. 29 พ.ค. 66 เปิดเรียน
-วนัสุดท้าย นิสิตยืน่ค  ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / http://supreme.swu.ac.th

   ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั

มถุินายน 2566
-วนัสุดท้ายของกำรขอแกไ้ขตำรำงสอนภำคฤดูร้อน
   (ภำค 3/2565)    ถึงส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

  

จ. 5 ม.ิย. 66

-วนัสุดท้ายท่ีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004
   ภาค 2/2565

-วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 2/2565” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

-สอบปลายภาค (2/2565)  นิสิตหลกัสูตร กศ.บ.  ช้ันปีที่ 3   (นิสิตจะตอ้งออกฝึกสอนฯ)

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสำนมิตร)

-นิสิตช้ันปีที่ 3 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวชิานี)้

http://supreme.swu.ac.th

(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

23.00 น.

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 3/2565)

   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ           http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

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

23.00 น.
   (อำจำรยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade)   ทำง Internet   ของมหำวิทยำลยั

พ. 26 เม.ย. 66

-ชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลกัษณ   พระบรมราชินี

-ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2565  (รหสั 58-65)

-นิสิตช้ันปีที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวชิานี)้

-เพิ่ม-ลดวชิา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2565 (นิสิตรหสั 58-65)
(วันแรกเร่ิมเวลา  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้าย

พ. 17 – จ. 22 พ.ค. 66

พ. 31 พ.ค. 66

อ. 6 มิ.ย. 66

พฤ. 1 มิ.ย. 66

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

ภาคฤดรูอ้น : (จ. 29 พ.ค. 2566 – จ. 31 ก.ค. 2566)

ศ. 2 – ศ. 9 ม.ิย. 66
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
-วนัสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง
   นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

   ต่างสถาบนั
-เร่ิมปรับนิสิตรหัส  58-65  ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั
   การศึกษาตามก าหนด       (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตย่ืนค าร้องขอช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

   อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาค  3/2565
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภำคฤดูร้อน  (3/2565) พิมพร์ำยงำนไดจ้ำก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม)่ http://supreme.swu.ac.th

-อำจำรยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภำคฤดูร้อน   (3/2565)
อ. 13 – พฤ.29 มิ.ย.  66 -นิสิตแจง้จบกำรศึกษำ   ภำคฤดูร้อน   ภำค 3/2565

23.00 น.    (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

    การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

-นิสิตขอถอนวชิา   (Withdrawn)

23.00 น. -อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติค าร้อง  ภาคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th

   (3/2565)     (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
ศ. 16 ม.ิย. 66 -ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ำยวิชำกำร

   ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 29 มิ.ย. 66 -วนัสถำปนำมหำวิทยำลยั
  23.00 น. -วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบกำรศึกษำ ภำค 3/2565 http://supreme.swu.ac.th

   (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม
    การศึกษาใหค้รบจ านวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

ศ. 30 มิ.ย. 66 8.30-16.30 น. -วนัสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนกำรคลงั
ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำค 3/2565  (ค่ำปรับวนัละ 30 บำท) อำคำรอ ำนวยกำร  (องครักษ)์

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

กรกฎาคม 2566
จ. 3 –  ศ. 7 ก.ค. 66 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

           (งดการเรียนการสอน)

อ. 11–พฤ. 13 ก.ค.66 8.30-15.00 น. -นิสิตพบอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  วำงแผนกำรเรียนภำคฤดูร้อน
    (ภำค 3/2565)
-วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา(Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาคฤดูร้อน  (3/2565)     (บำงรำยวิชำและทุก
จ. 17 ก.ค. 66 -ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ

   ตามแบบ  มคอ.7    ประจ าปีการศึกษา 2565 http://supreme.swu.ac.th

-วนัสุดท้าย   อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดอีนุมัติ

   การขอถอนวชิา   (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

   ภาคฤดูร้อน  (3/2565)     (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)

อำ. 23 ก.ค. 66 -วนัสุดทำ้ยของกำรเรียนภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2565)

หอ้งพกัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ

ศ. 14 ก.ค. 66

8.30-16.30 น.

8.30–16.30น.

23.00 น.

พ. 14 ม.ิย. – ศ. 14 ก.ค. 66

23.00 น.

แจง้ใหท้รำบภำยหลงั

ศ. 9 ม.ิย. 66

23.00 น.

จ. 12 มิ.ย. 66

พ. 7 มิ.ย. 66

อา. 18 ก.ค. 66

-สภำมหำวิทยำลยัอนุมติัปริญญำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย (ภำค 2/2565)
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วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จ. 24 – จ. 31 ก.ค. 66 -สอบปลายภาค  (3/2565)  (Final Examination) แจง้ใหท้รำบภำยหลงั
ศ. 28 ก.ค. 66

สิงหาคม 2566
อ. 1 ส.ค. 66 -วนัปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน    (วนัส าเร็จการศึกษา)

 -วนัอาสาฬหบูชา

พ. 2 ส.ค. 66 -วนัเข้าพรรษา
จ. 14 ส.ค. 66 -ชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9
อ. 15 ส.ค. 66 23.00 น.

-วนัสุดท้ายท่ีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004
   ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2565)

กันยายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ประกำศ   ณ   วนัท่ี      8    เมษำยน    พ.ศ.   2565

-วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลกำรสอบ ภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2565)” (Grade)

http://supreme.swu.ac.th

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

                              อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

                             รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบติักำรแทน

   ถึงส่วนส่งเสริมฯ  (อำจำรยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลกำรสอบ (Grade)   ทำงInternet

-สภำมหำวิทยำลยัอนุมติัปริญญำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน  (ภำค 3/2565)

                      (ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ ดร.ปำนสิริ   พนัธุ์สุวรรณ)

-วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ


