ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
…………………………………………………………………………………………..
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดีให้
ผู้ปฏิบัติการแทน จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2562
ผู้ประสำนคณะ/สถำบัน/สำนัก เปิดรำยวิชำในระบบ
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย (รอบที่ 1) ภำค 1/2562 รหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 60-61 (ป.เอก) /รหัส 61 (ป.โท) ทำง Internet ของ
มหำวิทยำลัย
ชาระค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 28 ก.ค.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
ประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ชั้นปีที่ 1

บัณฑิตวิทยำลัย

กรกฎาคม 2562
จ 8 ก.ค. – ศ 16 ส.ค. 62
จ.8 – อำ 21 ก.ค. 62

จ 22 – อำ 28 ก.ค.62

ก.ค. 62
สิงหาคม 2562
ส.ค. 62

อ. 6 ส.ค. 62
ศ 9 ส.ค. 62
จ 12 ส.ค. 61

8.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.

ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ
นิสิตใหม่พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรประจำสำขำวิชำ

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

บัณฑิตวิทยำลัย
หอประชุมมหำวิทยำลัย
ตำมประกำศกำหนดกำร
ปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ

วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ส.ค. 62
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) ภำค 1/2562 ลงระบบ TQF ของ
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9

ภาค 1/2562 (ภาคต้น) อ 13 สิงหาคม 2562 – ศ 3 มกราคม 2563
สิงหาคม 2562
อ 13 ส.ค. 62

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี
อ 13 ส.ค.- อ 10 ก.ย.62

เวลา

กิจกรรม

-สมัครสอบพิเศษ
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /
สอบประมวลควำมรู้
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /
สอบวัดคุณสมบัติ
อ 13 ส.ค.- อ 10 ก.ย.62
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 55-58 ที่ชำระค่ำธรรมเนียมเหมำ
จ่ำยครบแล้วลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญำนิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 57-59 ที่ชำระค่ำธรรมเนียมเหมำจ่ำย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษำสภำพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญำนิพนธ์
- นิสิตป.โท รหัส 58-60 ที่ชำระค่ำธรรมเนียมเหมำจ่ำยครบ
แล้วลงทะเบียน รักษำสภำพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
ชาระค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้น วันสุดท้าย (อ 10 ก.ย.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
พ 18 ส.ค. 62
วันสุดท้ายขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอ
ไปสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2562
จ 19 – จ 26 ส.ค. 62
เพิ่ม – ลดวิชา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบ
ที่ 2) ภำค 1/2562 รหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/รหัส 60-61
(ป.เอก) /รหัส 61 (ป.โท) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 26 ส.ค. 62) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
พฤ 22 ส.ค.62
8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของกำรแก้ไขตำรำงสอน ภำค 1/2562
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย
อ 27 ส.ค. 62
เริ่มปรับนิสิตรหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 60-61
(ป.เอก ) / รหัส 61 (ป.โท) ที่ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด
พ 28 ส.ค. 62
8.30–16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 1/2562
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำค 1/2562
พฤ 29 ส.ค.- จ 18 พ.ย. 62 8.30-16.30 น. ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภำค 1/2562 (บำงรำยวิชำ
และทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนแรกห้ำม
ถอนรำยวิชำทุกรำยวิชำและกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
กันยำยน 2562
อ. 2 ก.ย. 62
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ก.ย. 62
ศ 6 ก.ย. 62
8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I
ภำค 2/2561 และภำคฤดูร้อน 3/2561 ถึงบัณฑิตวิทยำลัย
(อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกกำรแก้สัญลักษณ์ I ทำง Internet)
อ 10 ก.ย. 62
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
พ 11 ก.ย. 62
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชาระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้ว

หมายเหตุ
http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

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

บัณฑิตวิทยำลัย
บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง
http://supreme.swu.ac.th
บัณฑิตวิทยำลัย

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ตุลำคม 2562
อ 7 ต.ค. 62
จ 7 – ส 12 ต.ค. 62
จ 14 ต.ค. 62
พ 23 ต.ค. 62
อำ 27 ต.ค. 62

วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ
ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน พ.ย. 62
นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียน
ภำค 2/2562
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561
สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปริญญำเอก ภำค 1/2562

อ 5 พ.ย. 62
จ 11 – อำ 17 พ.ย.62
อ 12 พ.ย. 62
อำ 17 พ.ย.62

อ 19 พ.ย.62 –
ศ 10 ม.ค. 63
ศ 22 พ.ย. 62
จ 18 – อำ 24 พ.ย. 62

จ 25 พ.ย.–อำ 1 ธ.ค.62

ธันวำคม 2562
อำ 1 ธ.ค. 62
อำ 1 ธ.ค. 62
จ 2 – อ 17 ธ.ค. 62
พฤ 5 ธ.ค. 62
อ 10 ธ.ค. 62
ศ 20 ธ.ค. 62

ศ 20 ธ.ค. 62

หมายเหตุ

วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ต.ค. 62
สอบกลางภาค ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
วันหยุดชดเชยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบก่อน
สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปริญญำโท ภำค 1/2562
1 สัปดำห์ ทำงhttp://grad.swu.ac.th

พฤศจิกำยน 2562
จ 4 พ.ย. 62

จ 18 พ.ย. 62

กิจกรรม

8.30– 6.30 น.

วันสุดท้ำยของกำรของดเรียน (Withdrawn)
ภำค 1/2562 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ภำคเรียนแรกห้ำมถอนรำยวิชำและกำรเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
8.30–16.30 น. ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2562
วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562
ผู้ประสำนคณะ/สถำบัน/สำนัก เปิดรำยวิชำในระบบของ
ภำค 2/2562
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย (รอบที่ 1) ภำค 2/2562 รหัส 59-62 (ป.โท
ควบเอก)/รหัส 60-62 (ป.เอก) /รหัส 61-62 (ป.โท) /ป.
บัณฑิต รหัส 62 ทำง Internet
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 1 ธ.ค.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ำยของกำรเรียน ภำค 1/2562
วันสุดท้ำยสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญำเอก/สอบประมวล
ควำมรู้ระดับปริญญำโท ภำค 1/2562
สอบปลำยภำค ประจำภำค 1/2562 (Final Examination)
วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
-วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์เข้ำระบบ i-Thesis พร้อมผลกำรสอบปริญญำ
นิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจยั ที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ธ.ค. 62

บัณฑิตวิทยำลัย

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบก่อน
1 สัปดำห์ ทำงhttp://grad.swu.ac.th
บัณฑิตวิทยำลัย

บัณฑิตวิทยำลัย

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

บัณฑิตวิทยำลัย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ธันวำคม 2562
จ 23 – ศ 27 ธ.ค. 62
อ 31 ธ.ค. 62
มกรำคม 2563
พ 1 ม.ค. 63
พฤ 2 ม.ค. 63
ศ 3 ม.ค. 63
ศ 3 ม.ค. 63

กิจกรรม

หมายเหตุ

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่
2/2562) นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำคเรียนที่
2/2562 อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำคเรียนที่ 2/2562
วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563

http://supreme.swu.ac.th

วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) ภำค 2/2562 ลงระบบ TQF
ของมหำวิทยำลัย
8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่อำจำรย์คณะต้องส่ง“ผลกำรสอบ ภำค1/2562”
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย และอำจำรย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/
ผลกำรสอบ (Grade) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 1/2562

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
บัณฑิตวิทยำลัย
http://supreme.swu.ac.th

ภาค 2/2562 (ภาคปลาย)
จ 6 มกราคม 2563 – ศ 29 พฤษภาคม 2563
วัน/เดือน/ปี

เวลา

มกรำคม 2563
อ 6 ม.ค. 63
ม.ค. 63
จ 6 ม.ค. 63
จ 6 ม.ค. – จ 3 ก.พ. 63

จ 6 ม.ค. – จ 3 ก.พ. 63

ศ 10 ม.ค. 63
จ 13–จ 20 ม.ค. 63

8.30–16.30 น.

กิจกรรม
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ภำคปลำย ปี 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
-สมัครสอบพิเศษ
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /
สอบประมวลควำมรู้
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /
สอบวัดคุณสมบัติ
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 55-58 ที่ชำระค่ำธรรมเนียมครบ
แล้ว ลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ ลงทะเบียน ปริญญำนิพนธ์
- นิสิตป.เอก รหัส 57-59 ทีช่ ำระค่ำธรรมเนียมครบแล้ว
ลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญำนิพนธ์
- นิสิต ป.โท รหัส 58-60 ที่ชำระค่ำธรรมเนียมครบแล้ว
ลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญำนิพนธ์/
สำรนิพนธ์ ชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 3 ก.พ. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ
เรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2562
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย (รอบที่ 2) ภำค 2/2562 รหัส 59-62 (ป.โทควบ
เอก)/รหัส 60-62 (ป.เอก) /รหัส 61-62 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส
62 ทำง Internet ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 20 ม.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.

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

http://supreme.swu.ac.th

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

วัน/เดือน/ปี
มกรำคม 2563
พฤ 16 ม.ค. 63
จ 20 ม.ค. 63

เวลา
8.30–16.30 น.

อ 21 ม.ค. 63
พ 22 ม.ค. 63

8.30–15.00 น.

พฤ 23 ม.ค. – จ 20
เม.ย. 63

8.30–16.30 น.

ศ 31 ม.ค. 63

8.30–16.30 น.

กุมภำพันธ์ 2563
จ 3 ก.พ. 63
อ 4 ก.พ. 63
อ 4 ก.พ. 63
อา 8 ก.พ. 63
จ 10 ก.พ. 63
มีนำคม 2563
จ 2 – อำ 8 มี.ค.63
อ 3 มี.ค. 63
อำ 22 มี.ค. 63
เมษำยน 2563
ศ 3 เม.ย. 63
จ 6 เม.ย. 63
อ 7 เม.ย. 63
อ 7 – ศ 10 เม.ย.63
จ 13 – พ 15 เม.ย.63
ศ 17 เม.ย.63
จ 20 เม.ย.63

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ำยของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 2/2562
บัณฑิตวิทยำลัย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ำมี) ภำค 1/2562 ลงระบบ TQF ของ
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
เริ่มปรับนิสิต รหัส 59-62 (ป.โท+เอก)/ รหัส 60-62 (ป.เอก)/รหัส บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง
61-62 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 62 ที่ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด ภาค 2/2562
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 2/2562
http://supreme.swu.ac.th
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำค 2/2562
ขอถอนรำยวิชำ (Withdraw) ภำค 2/2562 (บำงรำยวิชำและ
บัณฑิตวิทยำลัย
ทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนแรกห้ำมถอน
รำยวิชำทุกรำยวิชำและกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I ภำค 1/2562
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกกำรแก้สัญลักษณ์ I
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน ก.พ. 63
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชาระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบแล้ว
วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
วันหยุดเนื่องในชดเชยวันมาฆบูชา
สอบกลางภาคประจาภาคเรียนที่ 2/2562
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน มี.ค. 63
สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปริญญำโท ภำค 2/2562
วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ
ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562
วันหยุดเนื่องในวันจักรี
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน เม.ย. 63
นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวำงแผนกำรลงทะเบียน
เรียนภำค 3/2562 (ภำคฤดูร้อน)
วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์
วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562
วันสุดท้ำยของกำรของดเรียน ภำค 2/2562 (Withdrawn)
(บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภำคเรียน
แรกห้ำมถอนรำยวิชำและกำรเปลีย่ นแปลงหน่วยกิตปริญญำ
นิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว

บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบก่อน
1 สัปดำห์ ทำง http://grad.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยำลัย

บัณฑิตวิทยำลัย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

เมษำยน 2563
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 3/2562
สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปริญญำเอก ภำค 2/2562

อ 21 เม.ย. – พ. 3 มิ.ย.63

อำ 26 เม.ย.63

ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบก่อน
1 สัปดำห์ ทำง http://grad.swu.ac.th

สอบปลำยภำค (2/2562) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. (นิสิตที่จะต้อง
ออกฝึกสอน)

จ 27 เม.ย. – อำ 3 พ.ค.63

พฤษภำคม 2563
อำ 3 พ.ค. 63
อำ 3 พ.ค. 63
จ 4 – จ 18 พ.ค. 63
พ 6 พ.ค. 63
............
พ 20 – จ 25 พ.ค.63

ศ 15 พ.ค. 63

อ 26 – พฤ 28 พ.ค. 63
ศ 29 พ.ค. 63

บัณฑิตวิทยำลัย

8.30–16.30 น.

ศ 29 พ.ค. 63

วันสุดท้ำยของกำรเรียน ภำค 2/2562
วันสุดท้ำยสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญำเอก/สอบประมวล
ควำมรู้ระดับปริญญำโท ภำค 2/2562
สอบปลำยภำค ประจำภำค 2/2562 (Final Examination)
วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน 3/2562 (รอบที่ 1) เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2562 ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 25 พ.ค.63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
-วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บัณฑิตวิทยำลัย
เข้ำระบบ i-Thesis ของนิสิตที่จะสำเร็จกำรศึกษำภำค2/2562
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียนภำค 3/2562) http://supreme.swu.ac.th
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 3/2562
อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำค 3/2562
วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ (Grade)ภำค 2/2562” http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 2/2562

ภาค 3/2562 (ภาคฤดูร้อน)
จ 1 มิถุนายน 2563 - อ 10 สิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี
มิถุนำยน 2563
จ 1 มิ.ย. 63
จ 1 – พ 3 มิ.ย. 63

จ 1 – พ 3 มิ.ย. 63

เวลา

กิจกรรม
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
นิสิตบัณฑิตศึกษำที่จะประสงค์สำเร็จกำรศึกษำในภำค 3/2562
และยังไม่ลงทะเบียนปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ ต้องลงรักษำ
สภำพนิสิตก่อนลงทะเบียนปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ นิสิตรหัส
60 ขึ้นไปที่ศึกษาเลยระยะเวลาตามแผนการเรียนและประสงค์
จะสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องชาระค่ารักษาสภาพนิสิต
ภาคฤดูร้อนนั้นด้วย
-สมัครสอบพิเศษ
1.ระดับปริญญำโท สอบสิทธิภำพทำงภำษำ/สอบประมวลควำมรู้
2.ระดับปริญญำเอก สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ/สอบวัดคุณสมบัติ

หมายเหตุ
http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ปี

เวลา

พ 3 มิ.ย. 63
พ 3 มิ.ย. 63

8.30–16.30 น.

พฤ 4 - พ 10 มิ.ย. 63

พฤ 11 มิ.ย. 63
ศ 12 มิ.ย. 63
ศ 12 มิ.ย. 63
อ 16 มิ.ย. – ศ 24 ก.ค. 63
ศ 19 มิ.ย. 63
กรกฎำคม 2563
อ 30 มิ.ย. 63
ส 4 ก.ค. 63
อำ 5 ก.ค. 63
จ 6 ก.ค. 63
อ 7 – อำ 12 ก.ค. 63
กรกฎำคม 2563
ศ 10 ก.ค. 63

อำ 12 ก.ค.63
จ 20 ก.ค. 63
อ 21 – พฤ 23 ก.ค.63

8.30-16.30 น.

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ
บัณฑิตวิทยำลัย
ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์จะ
สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน (3/2562 )
วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/
บัณฑิตวิทยำลัย
ขอเรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำคฤดูร้อน
(ภำค 3/2562)
วันสุดท้ำยของกำรขอแก้ไขตำรำงสอนภำคฤดูร้อน
เพิ่ม-ลดวิชำ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน 3/2562 (รอบที่ 2) (เฉพำะนิสิตทีม่ ีรำยวิชำใน
ภำค 3/2562) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย (พ 10 มิ.ย. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น.
เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภำคฤดูร้อนที่ไม่ชำระเงินค่ำธรรมเนียม
บัณฑิตวิทยำลัย
กำรศึกษำตำมกำหนด (เฉพำะนิสติ ที่มีรำยวิชำใน
ภำค 3/2562)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำคฤดูร้อน (3/2562 )
http://supreme.swu.ac.th
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำคฤดูร้อน (3/2562)
วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำภำคฤดูร้อน (3/2562)
ขอถอนรำยวิชำ (Withdrawn) ภำค 3/2562
บัณฑิตวิทยำลัย
(บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ) /กำเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ำมี) ภำค 2/2562 ลงระบบ TQF ของ
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 3/2562 เดือน ก.ค. 63
วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
วันหยุดเนื่องในชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
สอบกลำงภำคประจำภำคเรียนที่ 3/2562
-วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์เข้ำระบบ i-Thesis ของนิสิตที่จะสำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 3/2562
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ ภำค 3/2562
สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปริญญำโท-เอก ภำค 3/2562
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแบบ
มคอ. 7 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรเรียนภำคต้น
(ภำค 1/2563)
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ปีการศึกษา 2562 แต่ละภาคเรียน
กาหนดการเกีย่ วกับการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
กาหนดการวันสุดท้ายสาหรับนิสติ ที่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 แต่ละภาคเรียน
ภาคต้น
นิสิตปริญญำเอกเข้ำศึกษำ
ภำค 2/2556
นิสิตปริญญำโทเข้ำศึกษำ
ภำค 2/2557

ภาคปลาย
-

หมดเวลาการศึกษาภาคต้น
2562

-

-

ภาคฤดูร้อน
นิสิตปริญญำเอกเข้ำศึกษำ
ภำค 1/2557
นิสิตปริญญำโทเข้ำศึกษำ
ภำค 1/2558
หมดเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน
2562

นิสิตต้องส่งแบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กาหนดดังนี้
ระดับปริญญาเอก
ปริญญำนิพนธ์ 36 นก
3 เม.ย. 62
10 พ.ย. 62
ปริญญำนิพนธ์ 36 นก
3 ม.ค. 62
10 ส.ค. 62
ขึ้นไป
ระดับปริญญาโท
ปริญญำนิพนธ์ 12 นก
3 ก.ค. 62
10 ก.พ. 63
สำรนิพนธ์
3 ต.ค. 62
10 พ.ค. 63
• การยื่นสอบปากเปล่าฯ
4 พ.ย. 62
3 เม.ย. 63
3 มิ.ย. 63
• สอบปากเปล่าฯ
22 พ.ย. 62
17 เม.ย. 63
12 มิ.ย. 63
• ส่งปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
- ส่งฉบับสมบูรณ์
20 ธ.ค. 62
15 พ.ค. 63
10 ก.ค. 63
- ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์
20 ธ.ค. 62
15 พ.ค. 63
10 ก.ค. 63
- วันสิ้นสุดกำรศึกษำ
3 ม.ค. 63
29 พ.ค. 63
10 ส.ค. 63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กาหนดการ ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
เปิดภาคเรียน
วันสุดท้ายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน

ภาคต้น

ภาคปลาย

ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต

13 ส.ค.- 10 ก.ย.62

6 ม.ค. - 3 ก.พ. 63

วันเริ่มปรับการลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสิตล่าช้า

11 ก.ย. 62

4 ก.พ.63

13 ส.ค.- 10 ก.ย.62

ภาคฤดูร้อน

สถานที่ติดต่อ

13 ส.ค. 62
6 ม.ค. 63
1 มิ.ย. 63
1 ธ.ค. 62
3 พ.ค. 63
2 ส.ค. 63
2 – 17 ธ.ค. 62 4 – 18 พ.ค. 63
3 – 9 ส.ค.63
http://supreme.swu.ac.th
3 ม.ค. 63
29 พ.ค. 63
14 ส.ค. 63
การชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส 59-62.. )
http://supreme.swu.ac.th
22 – 28 ก.ค.62 25 พ.ย.– 1 ธ.ค.62
20–25 พ.ค. 63
รอบที่ 1 (นิสิตรหัส 59-62)
การเพิ่ม – ลดรายวิชา /ชาระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก
รหัส 60-62.. ) ที่มีรายวิชา
http://supreme.swu.ac.th
19 – 26 ส.ค.62 13– 20 ม.ค. 63
4- 10 มิ.ย. 63
รอบที่ 2 (นิสิตรหัส 59-62)
วันเริ่มปรับการลงทะเบียนล่าช้า ที่มีเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส
59-62.. )
27 ส.ค. 62
21 ม.ค. 63
11 มิ.ย. 63
นิสิตรหัส 59-62
18 พ.ย. 62
20 เม.ย. 63
24 ก.ค. 62
วันสุดท้ายของดเรียนรายวิชา
บัณฑิตวิทยำลัย

สอบพิเศษ
สมัครสอบพิเศษ
วันสอบพิเศษระดับปริญญาเอก
- สมิทธิภำพทำงภำษำ
- สอบวัดคุณสมบัติ (วันสุดท้ำย)
วันสอบพิเศษระดับปริญญาโท
- สมิทธิภำพทำงภำษำ
- สอบประมวลควำมรู้ (วันสุดท้ำย)

-

http://supreme.swu.ac.th

6 ม.ค. - 3 ก.พ. 63

1-3 มิ.ย.63

http://supreme.swu.ac.th

17 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62

26 เม.ย.63

12 ก.ค.63

3 พ.ค. 63

2 ส.ค.63

27 ต.ค.62
1 ธ.ค. 62

22 มี.ค. 63
3 พ.ค. 63

12 ก.ค.63

2 ส.ค.63

ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
การยื่นสอบปากเปล่าฯ
สอบปากเปล่าฯ
ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
- ส่งฉบับสมบูรณ์
- ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์
- วันสิ้นสุดกำรศึกษำ

http://supreme.swu.ac.th

13 ส.ค.- 10 ก.ย.62

6 ม.ค. – 3 ก.พ. 63

1 มิ.ย.-3 มิ.ย. 63

4 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62

3 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63

3 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
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20 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63

15 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63

10 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
10 ส.ค. 63

บัณฑิตวิทยำลัย
บัณฑิตวิทยำลัย

