ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
…………………………………………………………………………………………..
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พ.ศ. 2559 และคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปนี้
วัน/เดือน/ป

กรกฎาคม 2564
จ 19 ก.ค. –
จ 23 ส.ค. 64
สิงหาคม 2564
ศ 6 ส.ค. 64
พฤ 12 ส.ค. 64
จ 23 ส.ค. –
พฤ 30 ก.ย. 64

.....ส.ค. 64
.....ส.ค. 64
จ 30 ส.ค. 64

เวลา

กิจกรรม
ผูประสานคณะ/สถาบัน/สํานัก เปดรายวิชาในระบบ
ภาค 1/2564

หมายเหตุ
คณะ/สถาบัน/สํานัก

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
http://supreme.swu.ac.th
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) ภาค 1/2564
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
ตลอด 24 ชั่วโมง
เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา http://supreme.swu.ac.th
ยกเวนวันสุดทาย
เหมาจาย ภาค 1/2564 รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/รหัส
ชําระเงินคาธรรม
62-63 (ป.เอก) /รหัส 63 (ป.โท) และรักษาสภาพ ใน
เนียมฯ ได ถึงเวลา ระบบ supreme2019
23.00 น.
ประชุมอาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปที่ 1
ประชุมทางระบบออนไลน
9.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนิสติ ใหมระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมบังคับ)
ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน
13.00 – 16.00 น. นิสิตใหมพบอาจารยที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
เปดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคตน)
จ 30 สิงหาคม 2564 – พฤ 30 ธันวาคม 2564
วัน/เดือน/ป

กันยายน 2564
ศ 3 ก.ย. 64
จ 13 ก.ย.จ 27 ก.ย. 64

ศ 24 ก.ย. 64
จ 27 ก.ย. 64

พฤ 30 ก.ย. 64

พฤ 30 ก.ย. 64

ตุลาคม 2564
ศ 1 ต.ค. 64

อา 10 ต.ค. 64

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
บัณฑิตวิทยาลัย
เรียนแทน ภาค 1/2564
ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมที่ผานคุณสมบัติสอบ
http://supreme.swu.ac.th
สมิทธิภาพทางภาษา จะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ)
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข)
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบวัด
คุณสมบัติ
วันหยุดเนื่องในวันมหิดล ประกาศหยุดราชการกรณีพิเศษ
8.30 - 16.30 น.
วันสุดทายที่คณะตองสง ผลการแกสัญลักษณ I ภาค
http://supreme.swu.ac.th
2/2563และภาคฤดูรอน 3/2563 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารยผสู อนบันทึกการแกสัญลักษณ I ในระบบ
supreme 2019)
ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย
http://supreme.swu.ac.th
-นิสิต ป.โทควบเอก รหั ส 57-60 ที่ ชํา ระคาธรรมเนีย ม
เหมาจ า ยครบแล ว ลงทะเบี ย นรั ก ษาสภาพนิ สิ ต /
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ที่ชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ที่ชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ
ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย
http://supreme.swu.ac.th
ลงทะเบียน / เพิ่ม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 1/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/รหัส
62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) ในระบบsupreme
2019
-เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/ รหัส บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง
62-63 (ป.เอก) /รหั ส 63 (ป.โท) ที่ ไ ม ชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามกําหนด
-เริ่ ม ปรั บ นิ สิ ต ที่ ไ ม ชํ า ระลงทะเบี ย นรั ก ษาสภาพนิ สิ ต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบ
แลว
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 1/2564
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง
http://grad.swu.ac.th

วัน/เดือน/ป

ตุลาคม 2564 (ตอ)
พ 13 ต.ค. 64
พฤ 21 ต.ค. 64
ศ 22 ต.ค. 64
ส 23 ต.ค. 64
อา 31 ต.ค. 64
พฤศจิกายน 2564
จ 15 พ.ย. 64

เวลา

จ 22 พ.ย. –
อา 28 พ.ย. 64
จ 22 พ.ย. –
อา 28 พ.ย. 64
จ 29 พ.ย. 64
จ 29 พ.ย. 64

8.30 - 16.30 น.

อ 30 พ.ย. 64
……………………

8.30 - 16.30 น.

ศ 3 ธ.ค. 64
อา 5 ธ.ค. 64
จ 6 ธ.ค. 64
ศ 10 ธ.ค. 64
จ 13 ธ.ค. 64
ศ 17 ธ.ค. 64

หมายเหตุ

วันหยุดเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชฯ
วันหยุดเนื่องในวันออกพรรษา วันหยุดราชการประจําภาคกลาง
วันหยุดชดเชยวันปยมหาราช
วันหยุดเนื่องในวันปยมหาราช
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 1/2564 ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง
http://grad.swu.ac.th

จ 15 พ.ย. 64

ธันวาคม 2564
ศ 3 ธ.ค. 64

กิจกรรม

วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ
http://supreme.swu.ac.th
เคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564
วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก http://supreme.swu.ac.th
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตที่ประสงค จะ
สําเร็จการศึกษา ภาค 1/2564
นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย (2/2564)
ผูประสานคณะ/สถาบัน/สํานัก เปดรายวิชาในระบบ
คณะ/สถาบัน/สํานัก
ภาค 2/2564
วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ สําหรับนิสติ ที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค
1/2564
วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
http://supreme.swu.ac.th
เพิ่ม-ลดหนวยกิตปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตชั้นปที่ 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธที่ลงทะเบียนไปแลว
วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2563
วันสุดทายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรูระดับปริญญาโท ภาค 1/2564
วันสุดทายของการใหบริการคลินกิ i-Thesis ภาค
1/2564
วันหยุดเนื่องในวันพอแหงชาติ
วันหยุดชดเชยวันพอแหงชาติ
วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ ภาค 1/2564
- วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 1/2564
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลา
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยที่ตีพิมพของนิสิตที่
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2564

มีปญหาติดตอ
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ป

ธันวาคม 2564 (ตอ)
อา 19 ธ.ค. 64
จ 20 ธ.ค. –
อา 26 ธ.ค. 64
พฤ 30 ธ.ค. 64
พฤ 30 ธ.ค. 64
ศ 31 ธ.ค. 64

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดทายของการเรียน ภาค 1/2564
สอบปลายภาค ภาค 1/2563 (Final Examination)
วันสุดทายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วันหยุดเนื่องในวันสิ้นป 2564

http://supreme.swu.ac.th

ภาคเรียนที่ 2/2564 (ภาคปลาย)
จ 10 มกราคม 2565 – ศ 27 พฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ป

มกราคม 2565
ส 1 ม.ค. 65
จ 3 ม.ค. 65
อ 4 ม.ค. –
พฤ 10 ก.พ. 65
.......ม.ค. 65
จ 10 ม.ค. 65
จ 10 ม.ค. 65
ศ 14 ม.ค. 65
จ 24 ม.ค. 65
จ 24 ม.ค.–
ศ 4 ก.พ. 65

เวลา

กิจกรรม

วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปใหม 2565
วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปใหม 2565
ตลอด 24 ชั่วโมง
เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ยกเวนวันสุดทายชําระ แบบเหมาจาย ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
เงินคาธรรมเนียมฯ ได รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
ถึงเวลา 23.00 น.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019
9.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนิสติ ใหมระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมบังคับ)
13.00 – 16.00น. นิสิตใหมพบอาจารยที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
เปดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
วันสุดทายที่อาจารยผสู อนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
8.30 - 16.30 น.
วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 2/2564
ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 (ถามี) ภาค 1/2564 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมที่ผานคุณสมบัติสอบ
สมิทธิภาพทางภาษาจะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ)
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข)
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ

หมายเหตุ

http://supreme.swu.ac.th

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน

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

วัน/เดือน/ป

กุมภาพันธ 2565
ศ 4 ก.พ. 65
พฤ 10 ก.พ. 65

พฤ 10 ก.พ. 65

ศ 11 ก.พ. 65

พ 16 ก.พ. 65
อา 20 ก.พ. 65
มีนาคม 2565
อา 13 มี.ค. 65
เมษายน 2565
พ 6 เม.ย. 65
ศ 8 เม.ย. 65
ศ 8 เม.ย. 65
พ 13 เม.ย –
ศ 15 เม.ย. 65

เวลา

กิจกรรม

วันสุดทายที่คณะตองสงผลการแกสัญลักษณ I ภาค
1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยผสู อนบันทึกการแก
สัญลักษณ I ในระบบ supreme2019)
ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 57-60 ที่ชําระคาธรรมเนียม
เหมาจายครบแลวลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ที่ชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ที่ชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย
ลงทะเบียน / เพิ่ม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019
-เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส
62-64 (ป.เอก)/รหัส 63-64 (ป.โท)/รหัส 64 (ป.บัณฑิต)
ที่ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตาม
กําหนด
-เริ่มปรับนิสิตที่ไมชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบแลว
วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 2/2564
8.30 - 16.30 น.

สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 2/2564

วันหยุดเนื่องในวันจักรี
วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ
เคาโครงฯปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564
วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตที่ประสงค จะ
สําเร็จการศึกษา ภาค 2/2564
วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต

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

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง

ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง
http://grad.swu.ac.th
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง
http://grad.swu.ac.th
http://supreme.swu.ac.th
http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ป

เมษายน 2565 (ตอ)
จ 25 เม.ย. 65

อ 26 เม.ย. 65
ศ 29 เม.ย. 65

เวลา

8.30 - 16.30 น.

ศ 29 เม.ย. 65
พฤษภาคม 2565
พ 4 พ.ค. 65
ศ 6 พ.ค. 65

กิจกรรม

วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
http://supreme.swu.ac.th
เพิ่ม-ลดหนวยกิตปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตชั้นปที่ 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธที่ลงทะเบียนไปแลว
วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดทายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรูระดับปริญญาโท ภาค 2/2564
วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค
2/2564
วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันสุดทายของการใหบริการคลินกิ i-Thesis ภาค
2/2564
วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ ภาค 2/2564
วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล
วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันสุดทายของการเรียน ภาค 2/2564
สอบปลายภาค ประจําภาค 2/2564 (Final
Examination)
- วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 2/2564
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยที่ตีพิมพของนิสิตที่
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2564
วันสุดทายที่นิสติ ประเมินปค.003 และปค.004
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564

พฤ 12 พ.ค. 65
............
อา 15 พ.ค. 65
จ 16 พ.ค. 65
อ 17 พ.ค. 65
พ 18 พ.ค. –
อ 24 พ.ค. 65
ศ 20 พ.ค. 65

ศ 27 พ.ค. 65
ศ 27 พ.ค. 65

หมายเหตุ

มีปญหาติดตอ
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

http://supreme.swu.ac.th

ภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคฤดูรอน)

จ 30 พฤษภาคม 2565 – จ 8 สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ป

พฤษภาคม 2565 (ตอ)
จ 23 พ.ค.
– พฤ 9 มิ.ย. 65
จ 30 พ.ค. 65

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตลอด 24 ชั่วโมง
เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา http://supreme.swu.ac.th
ยกเวนวันสุดทายชําระ ภาคฤดูรอน 3/2564 (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาในภาค
เงินคาธรรม เนียมฯ
3/2564 ในระบบ supreme2019)
ไดถึงเวลา 23.00 น.
เปดเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2564

วัน/เดือน/ป

มิถุนายน 2565
พ 1 มิ.ย. –
พฤ 9 มิ.ย. 65
พ 1 มิ.ย. –
อา 5 มิ.ย. 65

พฤ 2 มิ.ย. 65
พฤ 2 มิ.ย. 65
ศ 3 มิ.ย. 65
พ 8 มิ.ย.65
พฤ 9 มิ.ย. 65
ศ 10 มิ.ย. 65
อา 12 มิ.ย. 65
ศ 17 มิ.ย. 65
ศ 17 มิ.ย. 65
พ 29 มิ.ย. 65
กรกฎาคม 2565
ศ 1 ก.ค. 65
พ 13 ก.ค. 65
พฤ 14 ก.ค. 65

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปที่ศึกษาครบ
http://supreme.swu.ac.th
ระยะเวลาตามแผนการเรียน และประสงคจะสําเร็จ
การศึกษาในภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ตองชําระคา
รักษาสภาพนิสิตภาคฤดูรอนดวย
ลงทะเบียนสอบพิเศษ (รอบพิเศษเฉพาะผูที่ไดรับการ
http://supreme.swu.ac.th
อนุมัติเทานั้น)
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู (เฉพะแผน ข)
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ
วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ
http://supreme.swu.ac.th
เคาโครงฯปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564
วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ
http://supreme.swu.ac.th
ปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธของนิสิตที่ประสงคจะ
สําเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน)
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
วันสุดทายที่อาจารยผสู อนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ
http://supreme.swu.ac.th
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 2/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย ลงทะเบียน / เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงิน
http://supreme.swu.ac.th
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอ น 3/2564 (เฉพาะ
นิสิตที่มรี ายวิชาในภาค 3/2564) ในระบบ supreme
เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูรอนที่ไมชําระเงิน
บัณฑิตวิทยาลัย
คาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนด (เฉพาะนิสิตที่มี
รายวิชาในภาค 3/2564)
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก และโท ภาค
3/2564 (รอบพิเศษเฉพาะผูที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น)
วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษาภาคฤดู
รอน (ภาค 3/2564)
ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม http://supreme.swu.ac.th
แบบมคอ.5 /มคอ.6 (ถามี) ภาค 2/2564 ลงระบบของ
มหาวิทยาลัย
8.30 - 16.30 น.
วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดทายของการใหบริการคลินกิ i-Thesis ภาค
3/2564
วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดเนื่องในวันเขาพรรษา

มีปญหาติดตอ
บัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ป

กรกฎาคม 2565
ศ 15 ก.ค. 65

อา 17 ก.ค. 65
อา 17 ก.ค 65
จ 18 ก.ค. 65
จ 18 ก.ค. –
อา 24 ก.ค. 65
จ 25 ก.ค. 65
พ 28 ก.ค. 65
อา 31 ก.ค. 65
สิงหาคม 2565
จ 1 ส.ค. –
อา 7 ส.ค. 65
จ 8 ส.ค. 65
จ 8 ส.ค. 65
พฤ 12 ส.ค. 65
ศ 19 ส.ค. 65

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

- วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 3/2564
บัณฑิตวิทยาลัย
(ภาคฤดูรอน)
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน)
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยที่ตีพิมพของนิสิตที่
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน)
วันสุดทายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรูระดับปริญญาโท ภาค 3/2564
วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธภาคฤดูรอน (3/2564)
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม http://supreme.swu.ac.th
แบบ มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2564
นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคตน ป
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2565)
8.30 - 16.30 น.
วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
http://supreme.swu.ac.th
เพิ่ม-ลดหนวยกิตปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
วันหยุดเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
วันสุดทายของการเรียนภาคฤดูรอ น (ภาค 3/2564)
สอบปลายภาค ประจําภาค 3/2564 (Final
Examination)
วันสุดทายที่นิสติ ประเมินปค.003 และปค.004
http://supreme.swu.ac.th
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2564
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
8.30 - 16.30 น.
วันสุดทายที่อาจารยผสู อนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ
http://supreme.swu.ac.th
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ: นิสิตรหัสสุดทายและนิสิตที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 ขอใหดูตารางแนบทายประกอบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกุล)

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน
กําหนดการเกีย่ วกับการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
กําหนดการวันสุดทายสําหรับนิสติ ที่ประสงคจะสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน
ภาคตน
นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา
ภาค 2/2558 (รหัสสุดทาย)

ภาคปลาย
-

ภาคฤดูรอน
หมดเวลาศึกษา
นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา
ปการศึกษา 2564
ภาค 1/2559 และ 1/2560
(รหัสสุดทาย)
นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา
นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา
ภาค 2/2559 (รหัสสุดทาย)
ภาค 1/2561 (รหัสสุดทาย)
เดือนสุดทายที่มีสถานภาพ หมดเวลาการศึกษาภาคตน
หมดเวลาการศึกษาภาค
เปนนิสิตระดับ
ปการศึกษา 2564
ฤดูรอน ปการศึกษา 2564
บัณฑิตศึกษา
(เดือนธันวาคม)
(เดือนกรกฎาคม)
• นิสิตตองสงเอกสารผลการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาที่กําหนดดังนี้
ระดับปริญญาเอก
ปริญญานิพนธ 36 นก
29 เม.ย. 64
8 พ.ย. 64
ปริญญานิพนธ 36 นก ขึ้นไป
29 ม.ค. 64
8 ส.ค. 64
ระดับปริญญาโท
ปริญญานิพนธ 12 นก
29 ก.ค.64
7 ก.พ. 65
สารนิพนธ
29 ต.ค.64
7 พ.ค. 65
• นิสิตตองสงเอกสารสําหรับการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาที่กําหนดดังนี้
การยื่นสอบปากเปลาฯ
15 พ.ย. 64
8 เม.ย. 65
2 มิ.ย. 65
สอบปากเปลาฯ
29 พ.ย. 64
29 เม.ย 65
17 มิ.ย. 65
• นิสิตตองสงเอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
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