ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
…………………………………………………………………………………………..
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ พ.ศ. 2559 และคำสั่ ง
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธัน วาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ ผู้ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ 1/2565 (ภาคต้น)
จ 15 สิงหาคม 2565 – ศ 30 ธันวาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
กรกฎาคม 2565
พ 13 ก.ค. 65
พฤ 14 ก.ค. 65
ศ 1 ก.ค. –
พฤ 18 ส.ค. 65
สิงหาคม 2565
ศ 5 ส.ค. 65
.....ส.ค. 64
.....ส.ค. 64

จ 8 ส.ค. –
พฤ 15 ก.ย. 65

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปิด/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 1/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑิตวิทยาลัย

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

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2565
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
9.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมบังคับ)
13.00 – 16.00 น. นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาทางช่องทางที่หลักสูตร
กำหนด
ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียม
ยกเว้นวันสุดท้ายชำระ การศึกษาเหมาจ่าย ภาค 1/2565 รหัส 62-64 (ป.โท
เงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ ควบเอก)/รหัส 63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท) และ
ถึงเวลา 23.00 น. นิสิตที่ต้องรักษาสภาพทาง Internet

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

http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย
ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้
ถึงเวลา 23.00 น.

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

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

สิงหาคม 2565 (ต่อ)
จ 8 ส.ค. –
พฤ 15 ก.ย. 65

พฤ 11 ส.ค. 65
ศ 12 ส.ค. 65
จ 15 ส.ค. 65
กันยายน 2565
ศ 2 ก.ย. 65

พฤ 15 ก.ย. 65

พฤ 15 ก.ย. 65

จ 19 ก.ย. 65

วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ
ส่งเอกสารทาง e-mail ทีบ่ ัณฑิต
เรียนแทน ภาค 1/2565
วิทยาลัยกำหนด
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8.30 - 16.30 น.

วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค
2/2564 และภาคฤดูร้อน 3/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ผสู้ อนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง
Internet)
ได้ถึงเวลา 23.00 น. วันสุดท้าย
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.โท รหัส 62-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ได้ถึงเวลา 23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบียน / เพิ่ม – ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565 รหัส 62-65 (ป.
โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 64-65 (ป.โท)
ทาง Internet
- เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 62-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส
63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท) ที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด
- เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้ว

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

กันยายน 2565 (ต่อ)
อา 25 ก.ย. 65

สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค
1/2565

ตุลาคม 2565
อา 2 ต.ค. 65

พฤ 13 ต.ค. 65
อา 23 ต.ค. 65
จ 24 ต.ค. 65
จ 31 ต.ค. 65

สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค
1/2564

8.30 - 16.30 น.

พฤศจิกายน 2565
ศ 11 พ.ย. 65

จ 21-27 พ.ย. 65
อ 29 พ.ย. 65

............
ธันวาคม 2565
ศ 2 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค
วิทยาลัยกำหนด
1/2565 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอนรายวิชาและลดหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ทาง
Internet

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

ศ 11 พ.ย. 65

พ 30 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบก่อน 1
สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th

8.30 - 16.30 น.

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(gradacademic02@g.swu.ac.th)
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบปาก
โหลดแบบฟอร์มจากระบบ
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่ประสงค์ จะ Supreme และส่งเข้า e-mail ที่
สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(gradacademic02@g.swu.ac.th)
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ภาค 2/2565
วันสุดท้ายของการการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ นิสติ ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค
1/2565
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
(gradacademic@g.swu.ac.th)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
2564
วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 1/2565

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ธันวาคม 2565 (ต่อ)
ศ 2 ธ.ค. 65

ส 10 ธ.ค. 65
จ 12 ธ.ค. 65
ศ 16 ธ.ค. 65

จ 19 พ.ย. 65–
พฤ 19 ม.ค. 66
ศ 30 ธ.ค. 65

ศ 30 ธ.ค. 65
ส 31 ธ.ค. 65

หมายเหตุ

วันสุดท้ายของการให้บริการคลินกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 เท่านั้น
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2565
วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
สอบปลายภาค ภาค 1/2565 (Final Examination)

ศ 2 ธ.ค. 65
จ 5 ธ.ค. 65
อ 6 ธ.ค. –
อ. 13 ธ.ค. 65
ศ 9 ธ.ค. 65

ศ 30 ธ.ค. 65

กิจกรรม

8.30 - 16.30 น.

วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ สำหรับบันทึกผลใน ภาค 1/2565
วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2565
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2565
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565
ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปิด/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 2/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภาค
1/2565
วันสุดท้ายที่อาจารย์/คณะต้องส่ง“ผลการสอบ ภาค
1/2565 (Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อน
บันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet
วันสุดท้ายส่งผลสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาค 1/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค
1/2565
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2565

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด

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

ภาคเรียนที่ 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

อา 1 ม.ค. 66
จ 2 ม.ค. 66
.......ม.ค. 66

ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย
ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึง
เวลา 23.00 น.

9.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00น.

ศ 6 ม.ค. 66
จ 9 ม.ค. 66
ศ 13 ม.ค. 66

8.30 - 16.30 น.

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียม
http://supreme.swu.ac.th
การศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาค 2/2565 รหัส 6265 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 6465 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet
ลงทะเบียนสอบพิเศษ
- http://supreme.swu.ac.th
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทาง - หากไม่มาสอบผลการสอบจะเป็น
ภาษา
“F”
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข)
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
วัดคุณสมบัติ
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระ
http://supreme.swu.ac.th
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสติ /ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
- นิสิตป.โท รหัส 61-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปีใหม่ 2566
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(กิจกรรมบังคับ)
นิสิตใหม่พบอาจารย์ทปี่ รึกษา/ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
(ช่องทางที่หลักสูตรกำหนด)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2565
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/
ขอเรียนแทน ภาค 2/2565

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน์

http://supreme.swu.ac.th

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

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

http://supreme.swu.ac.th

วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค
1/2565 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ผสู้ อนบันทึก
การแก้สญ
ั ลักษณ์ I ทาง Internet)
ได้ถึงเวลา 23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบียน / เพิ่ม – ลดวิชา และชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565 รหัส 6265 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 6465 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet

http://supreme.swu.ac.th

จ 23 ม.ค. 66

กุมภาพันธ์ 2566
ศ 3 ก.พ. 66

พฤ 9 ก.พ 66

8.30 - 16.30 น.

จ 13 ก.พ. 66

- เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 62-65 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 64-65 (ป.โท) /รหัส
65 (ป.บัณฑิต) ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด
- เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษา สภาพ
นิสิตรหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้ว

อา 19 ก.พ. 66

สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค
2/2565

มีนาคม 2566
จ 6 มี.ค. 66
อา 12 มี.ค. 66

ศ 31 มี.ค. 66

เมษายน 2566
พฤ 6 เม.ย. 66
ศ 7 เม.ย. 66

วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค
2/2565
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn)
และเพิ่ม-ลดหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาค 2/2565 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้น
นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอนรายวิชาและ
ลดหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ไปแล้ว
วันหยุดเนื่องในวันจักรี
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
เค้าโครงฯปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565
(ต้องสอบภายใน ศ 12 พ.ค. 66)

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบก่อน 1
สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(gradacademic02@g.swu.ac.th)

วัน/เดือน/ปี
เมษายน 2566 (ต่อ)
ศ 7 เม.ย. 66

พฤ 13 เม.ย –
ส 15 เม.ย. 66
อา 23 เม.ย. 66

ศ 28 เม.ย. 66
ศ 28 เม.ย. 66

พฤษภาคม 2566
พฤ 4 พ.ค. 66
ศ 5 พ.ค. 66
ศ 5 พ.ค. 66

จ 8 พ.ค. –
ศ 19 พ.ค. 66
............
ศ 12 พ.ค. 66
ศ 19 พ.ค. 66

ศ 19 พ.ค. 66

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่
ประสงค์ จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(gradacademic02@g.swu.ac.th)

วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
(gradacademic@g.swu.ac.th)

วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 2/2565
วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ นิสติ ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค
2/2565
(หากจบ ภาค 3/2565 ต้องชำระค่ารักษาสภาพนิสติ
ภาคฤดูร้อนด้วย)
วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2565
วันสุดท้ายของการให้บริการคลินกิ i-Thesis
สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค
2/2565 เท่านั้น
สอบปลายภาค ประจำภาค 2/2565
(Final Examination)
วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล
วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ สำหรับบันทึกผลใน ภาค 2/2565
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2565
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2565

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด

ภาคเรียนที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน)
จ 29 พฤษภาคม 2566 – อ 1 สิงหาคม 2566
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

พฤษภาคม 2566
จ 22 พ.ค.
– ส 3 มิ.ย. 66

จ 29 พ.ค. 66
31 พ.ค. 66
มิถุนายน 2566
ส 3 มิ.ย. 66

ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย
ชำระเงินค่าธรรม
เนียมฯ ได้ถึงเวลา
23.00 น.

8.30 - 16.30 น.

ได้ถึงเวลา
23.00 น.

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน 3/2565 เฉพาะนิสติ ที่มีรายวิชาในภาค
3/2565 ทาง Internet
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปที่ศึกษาครบ
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
คุณสมบัติ
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 3/2565

http://supreme.swu.ac.th

วันสุดท้าย ลงทะเบียน / เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอ้ น 3/2565 (เฉพาะ
นิสิตที่มรี ายวิชาในภาค 3/2565) ทาง Internet

http://supreme.swu.ac.th

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ส 3 มิ.ย. 66
อา 4 มิ.ย. 66

วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จ 5 มิ.ย. 66
อ 6 มิ.ย. 66

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ 6 มิ.ย. 66

สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก และโท ภาค
3/2565 (รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ได้รบั การอนุมัติเท่านั้น)

เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด (เฉพาะนิสิตที่มี
รายวิชาในภาค 3/2565) และรักษาสภาพนิสิตสำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายที่นิสติ ประเมินปค.003 และปค.004 ภาค
2/2565

บัณฑิตวิทยาลัย

http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ
http://supreme.swu.ac.th

8.30 - 16.30 น.

วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2565”
(Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผสู้ อนบันทึก
คะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลัยฯ
วันสุดท้ายส่งผลสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาค 2/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค 2/2565
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ต้องสอบ
ภายใน ศ 30 มิ.ย. 66)
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนิสิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน)
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบมคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภาค 2/2565 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาภาคฤดู
ร้อน (ภาค 3/2565)
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา

มิถุนายน 2566 (ต่อ)
อ 6 มิ.ย. 66

ศ 9 มิ.ย. 66

ศ 9 มิ.ย. 66

ศ 16 มิ.ย. 66

ศ 23 มิ.ย. 66

ศ 30 มิ.ย. 66
ศ 30 มิ.ย. 66

กรกฎาคม 2566
อา 16 ก.ค. 66
จ 17 ก.ค. 66

ศ 21 ก.ค. 66

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ภาคฤดูร้อน (3/2565)
วันสุดท้ายของการให้บริการคลินกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 เท่านั้น

ศ 30 มิ.ย. 66

อ 18 ก.ค. –
อา 23 ก.ค. 66
อ 18 ก.ค. 66

http://supreme.swu.ac.th

8.30 - 16.30 น.

วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 3/2565
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคต้น ปี
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2566)
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
- วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2565
(ภาคฤดูร้อน)
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน)
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการเกีย่ วกับการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
กำหนดการวันสุดท้ายสำหรับนิสติ ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 แต่ละภาคเรียน
รายละเอียด
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
• วันสุดท้ายการขออนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กำหนดดังนี้
ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 36 นก และ 36 นก ขึ้นไป)
นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค 2/2561
9 ม.ค. 65
(รหัสสุดท้าย)
นิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย) เข้าศึกษา
9 ม.ค. 65
ภาค 2/2562 (รหัสสุดท้าย)
นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค
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