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   ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  
 ………………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคำสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ภาคเรียนที่ 1/2565 (ภาคต้น) 
จ 15 สิงหาคม 2565 – ศ 30 ธันวาคม 2565 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2565    
พ 13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบชูา 
พฤ 14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา 

ศ 1 ก.ค. –  
พฤ 18 ส.ค. 65 

 ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปดิ/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 1/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑติวิทยาลัย 

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

สิงหาคม 2565    
ศ 5 ส.ค. 65  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  ภาค 1/2565  
http://supreme.swu.ac.th 

 
.....ส.ค. 64  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานสิิตระดบับัณฑิตศึกษา  ประชุมทางระบบออนไลน ์
.....ส.ค. 64 9.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจำสาขาวิชาทางช่องทางที่หลักสูตร
กำหนด 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน ์

จ 8 ส.ค. – 
พฤ 15 ก.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้ายชำระ
เงนิคา่ธรรมเนียมฯ ได้ 

ถึงเวลา  23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงนิค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย ภาค 1/2565 รหัส 62-64 (ป.โท
ควบเอก)/รหสั 63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท)  และ
นิสิตที่ต้องรักษาสภาพทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
สิงหาคม 2565 (ต่อ)    

จ 8 ส.ค. – 
พฤ 15 ก.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย

ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้ 
ถึงเวลา  23.00 น. 

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

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

พฤ 11 ส.ค. 65  วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 1/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ทีบ่ัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

ศ 12 ส.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

จ 15 ส.ค. 65  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
กันยายน 2565    

ศ 2 ก.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 
2/2564 และภาคฤดูร้อน 3/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลยั 
(อาจารย์ผูส้อนบันทึกการแกส้ัญลกัษณ์ I  ทาง 
Internet) 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 15 ก.ย. 65 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้าย 
- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ ์
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์  
- นิสิตป.โท รหัส 62-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 15 ก.ย. 65 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบยีน / เพ่ิม – ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565 รหัส 62-65 (ป.
โทควบเอก)/รหสั 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-65 (ป.โท) 
ทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 19 ก.ย. 65  - เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 62-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 
63-64 (ป.เอก) /รหัส 64 (ป.โท) ที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด   
- เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กันยายน 2565 (ต่อ)    

อา 25 ก.ย. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 
1/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน 1 
สัปดาห์ ทาง

http://grad.swu.ac.th 
ตุลาคม 2565    
อา 2 ต.ค. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 

1/2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน  

1 สัปดาห์ ทาง
http://grad.swu.ac.th 

พฤ 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อา 23 ต.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช 
จ 24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 
จ 31 ต.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ

เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 
1/2565 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตช้ันปี
ที่ 1 ภาคเรียนแรกหา้มถอนรายวชิาและลดหน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ทาง 
Internet 
 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

พฤศจิกายน 2565    
ศ 11 พ.ย. 65  วันสุดทา้ยของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้า

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

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

ศ 11 พ.ย. 65  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่ประสงค์ จะ
สำเรจ็การศึกษา ภาค 1/2565 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

จ 21-27 พ.ย. 65  นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบยีนเรยีน 
ภาค 2/2565 

 

อ 29 พ.ย. 65  วันสุดท้ายของการการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ/์
สารนิพนธ์ นิสติที่ประสงค์จะสำเรจ็การศึกษา ภาค 
1/2565 

 

พ 30 พ.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

(gradacademic@g.swu.ac.th) 
............  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 

2564     
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2565    
ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 1/2565 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวาคม 2565 (ต่อ)    

ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 เท่านั้น 

 

ศ 2 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2565  
จ 5 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
อ 6 ธ.ค. –  

อ. 13 ธ.ค. 65 
 สอบปลายภาค ภาค 1/2565 (Final Examination)  

ศ 9 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ/์สาร
นิพนธ ์สำหรับบันทึกผลใน ภาค 1/2565 

 

ส 10 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
จ 12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 
ศ 16 ธ.ค. 65  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2565 

- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2565 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

จ 19 พ.ย. 65–  
พฤ 19 ม.ค. 66 

 ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก เปดิ/แก้ไขรายวิชาใน
ระบบ ภาค 2/2565 และส่งสำเนามายังบัณฑติวิทยาลัย 

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

ศ 30 ธ.ค. 65  วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภาค 
1/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 30 ธ.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่อาจารย์/คณะต้องส่ง“ผลการสอบ ภาค 
1/2565 (Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารยผ์ูส้อน
บันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet  
วันสุดท้ายส่งผลสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 1/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค 
1/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 30 ธ.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565  
ส 31 ธ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2565 
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ภาคเรียนที ่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 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย

ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึง

เวลา  23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา  แบบเหมาจ่าย ภาค 2/2565 รหัส 62-
65 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-
65 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet 

http://supreme.swu.ac.th 

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

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

- นิสิตป.โทควบเอก รหัส 58-61 ที่ชำระ
ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยครบแล้วลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสติ/ลงทะเบียนปริญญานพินธ์ 
- นิสิตป.เอก รหัส 60-62 ที่ชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ 
- นิสิตป.โท รหัส 61-63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
 

http://supreme.swu.ac.th 

อา 1 ม.ค. 66  วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 
จ 2 ม.ค. 66  วันหยุดชดเชยวันขึน้ปีใหม่ 2566 
.......ม.ค. 66 9.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00น. 
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษา 
 (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหม่พบอาจารย์ทีป่รึกษา/ประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจำสาขาวิชา 
(ช่องทางที่หลักสูตรกำหนด) 
 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน ์

ศ 6 ม.ค. 66  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายละเอียดรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  ภาค 2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 9 ม.ค. 66  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ศ 13 ม.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/

ขอเรียนแทน ภาค 2/2565 
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ

วิทยาลัยกำหนด 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
จ 23 ม.ค. 66  ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัทำรายงานผลการดำเนินการ 

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

http://supreme.swu.ac.th 
 

กุมภาพันธ์ 2566    
ศ 3 ก.พ. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 

1/2565 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ผูส้อนบันทึก
การแก้สญัลักษณ์ I ทาง Internet)   

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 9 ก.พ 66 ได้ถึงเวลา  23.00 น. วันสุดท้ายลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565 รหัส 62-
65 (ป.โทควบเอก)/รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหสั 64-
65 (ป.โท) / รหัส 65 (ป.บัณฑิต) ทาง Internet 
 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 13 ก.พ. 66  - เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 62-65 (ป.โทควบเอก)/ 
รหัส 63-65 (ป.เอก) /รหัส 64-65 (ป.โท) /รหัส 
65 (ป.บัณฑิต) ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด   
- เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ชำระลงทะเบียนรักษา สภาพ
นิสิตรหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายครบแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

อา 19 ก.พ. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 
2/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน 1 
สัปดาห์ ทาง 

http://grad.swu.ac.th 
มีนาคม 2566    
จ 6 มี.ค. 66 วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 

อา 12 มี.ค. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 
2/2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบก่อน        
 1 สัปดาห์ ทาง 

http://grad.swu.ac.th 

ศ 31 มี.ค. 66  วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 
และเพิ่ม-ลดหน่วยกติปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 2/2565 (บางรายวิชาและทกุรายวิชา) ยกเว้น
นิสิตช้ันปีท่ี 1 ภาคเรยีนแรกห้ามถอนรายวิชาและ
ลดหน่วยกติปรญิญานิพนธ์/สารนพินธ์ที่ลงทะเบียน
ไปแล้ว 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

เมษายน 2566    

พฤ 6 เม.ย. 66 วันหยุดเนื่องในวันจักร ี

ศ 7 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
เค้าโครงฯปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565 
(ต้องสอบภายใน ศ 12 พ.ค. 66) 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2566 (ต่อ)    

ศ 7 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตที่
ประสงค์ จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565 

โหลดแบบฟอร์มจากระบบ 
Supreme และส่งเข้า e-mail ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
(gradacademic02@g.swu.ac.th) 

พฤ 13 เม.ย –  
ส 15 เม.ย. 66 

วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 

อา 23 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

(gradacademic@g.swu.ac.th) 
ศ 28  เม.ย. 66  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 2/2565 
 

ศ 28 เม.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ นิสติที่ประสงค์จะสำเรจ็การศึกษา ภาค 
2/2565 
(หากจบ ภาค 3/2565 ต้องชำระค่ารักษาสภาพนิสติ
ภาคฤดูร้อนด้วย) 

 

พฤษภาคม 2566    
พฤ 4 พ.ค. 66 วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล 
ศ 5 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2565  
ศ 5 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis 

สำหรับนสิิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 
2/2565 เทา่นั้น 

 

จ 8 พ.ค. –  
ศ 19  พ.ค. 66 

 สอบปลายภาค ประจำภาค 2/2565 
 (Final Examination) 

 

............ วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 
ศ 12 พ.ค. 66  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงฯ ปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์สำหรับบันทึกผลใน ภาค 2/2565 
 

ศ 19 พ.ค. 66  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2565 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2565 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่บัณฑติ
วิทยาลัยกำหนด 

    
ศ 19 พ.ค. 66  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 

2565 
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ภาคเรียนที ่3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 
จ 29 พฤษภาคม 2566 – อ 1 สงิหาคม 2566 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2566    

จ 22 พ.ค. 
 – ส 3 มิ.ย. 66 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเว้นวันสุดท้าย
ชำระเงินค่าธรรม 
เนียมฯ ได้ถึงเวลา  

23.00 น. 

เปิดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2565 เฉพาะนิสติที่มีรายวิชาในภาค  
3/2565 ทาง Internet  

 

http://supreme.swu.ac.th 

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปท่ีศึกษาครบ
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
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

จ 29 พ.ค. 66  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
31 พ.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอ

เรียนแทน ภาค 3/2565 
ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

มิถุนายน 2566    
ส 3 มิ.ย. 66 ได้ถึงเวลา  

23.00 น. 
วันสุดท้าย ลงทะเบียน / เพ่ิม-ลดวิชา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดรูอ้น 3/2565 (เฉพาะ
นิสิตที่มรีายวิชาในภาค 3/2565) ทาง Internet   

http://supreme.swu.ac.th 

ส 3 มิ.ย. 66 วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

อา 4 มิ.ย. 66  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก และโท ภาค 
3/2565 (รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ไดร้บัการอนุมัติเท่าน้ัน) 
 

 

จ 5 มิ.ย. 66 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

อ 6 มิ.ย. 66  เร่ิมปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด (เฉพาะนิสิตที่มี
รายวิชาในภาค 3/2565) และรักษาสภาพนิสิตสำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อ 6 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายที่นิสติประเมินปค.003 และปค.004 ภาค 
2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2566 (ต่อ)    

อ 6 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายท่ีคณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2565” 
(Grade) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผูส้อนบันทึก
คะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลยัฯ   
วันสุดท้ายส่งผลสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภาค 2/2565 สำหรับบันทึกใน Transcript ภาค 2/2565 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 9 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้า
โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ต้องสอบ
ภายใน ศ 30 มิ.ย. 66) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 9 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ 
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนสิิตที่
ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 16 มิ.ย. 66  ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบมคอ.5 และ มคอ.6  (ถ้ามี)  ภาค 2/2565 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย  

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 23 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์สำหรับนสิิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาภาคฤดู
ร้อน (ภาค 3/2565) 

 

ศ 30 มิ.ย. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษา  ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ศ 30 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ภาคฤดูร้อน (3/2565) 

 

ศ 30 มิ.ย. 66  วันสุดท้ายของการให้บริการคลนิกิ i-Thesis สำหรับ
นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2565 เท่านั้น 

 

กรกฎาคม 2566    
อา 16 ก.ค. 66  วันสุดท้ายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรู้ระดับปรญิญาโท ภาค 3/2565 
 

จ 17 ก.ค. 66  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2565 

 

อ 18 ก.ค. –  
อา 23 ก.ค. 66 

 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรยีนภาคต้น ปี
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2566)   

 

อ 18 ก.ค. 66 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพิ่ม-ลดหน่วยกิตปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) 

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ศ 21 ก.ค. 66  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2565 
(ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่

ส่งเอกสารทาง e-mail ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
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กำหนดการเกีย่วกับการทำปริญญานิพนธ์/สารนพินธ ์

กำหนดการวันสุดท้ายสำหรบันิสติที่ประสงคจ์ะสำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 แต่ละภาคเรียน 

 
 

รายละเอียด ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
• วันสุดท้ายการขออนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์ ภายในเวลาที่กำหนดดังนี้ 
ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 36 นก และ 36 นก ขึ้นไป) 
นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค 2/2561 
(รหัสสุดท้าย) 

9 ม.ค. 65 - - 

นิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย)  เข้าศึกษา
ภาค 2/2562 (รหัสสุดท้าย) 

9 ม.ค. 65 - - 

นิสิตปริญญาเอก เข้าศึกษา ภาค 
1/2562 (รหัสสุดท้าย)  

- 6 มิ.ย.66 - 

นิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย)  เข้าศึกษา
ภาค 1/2563 (รหัสสุดท้าย) 

- 6 มิ.ย.66 - 

  ระดับปริญญาโท  (ปริญญานิพนธ์ 12 นก/สารนิพนธ์) 
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 2/2562 (รหัสสุดท้าย) 

30 ธ.ค.65 - - 

นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 1/2563 (รหัสสุดท้าย) 

- 6 มิ.ย.66 - 

• นิสิตต้องส่งเอกสารสำหรับการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กำหนดดังนี้ 
วันสุดท้ายการแต่งตั้งกรรมการสอบปาก
เปล่าฯ 

ศ 11 พ.ย. 65 ศ 7 เม.ย. 66 ศ 9 มิ.ย. 66 

วันสุดท้ายสอบปากเปล่าฯ อ 29 พ.ย. 65 ศ 28 เม.ย. 66 ศ 23 มิ.ย. 66 

• นิสิตต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
วันดปิดบริการคลินิก i-Thesis ศ 2 ธ.ค. 65 ศ 5 พ.ค. 66 ศ 30 มิ.ย. 66 

วันสุดท้ายส่งเอกสารผลการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  

ศ 16 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 ศ 21 ก.ค. 66 

วันสุดท้ายส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ศ 16 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 ศ 21 ก.ค. 66 

วันสิ้นสุดการศึกษา ศ 30 ธ.ค. 65 ศ 19 พ.ค. 66 อ 1 ส.ค. 66 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 13



Page 14



Page 15



Page 16



Page 17



Page 18



Page 19



Page 20



Page 21



Page 22



Page 23



Page 24



Page 25



Page 26



Page 27



Page 28



Page 29



Page 30



Page 31



Page 32



Page 33



Page 34



Page 35



Page 36



Page 37



Page 38



 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

เรื่อง  จรรยาบรรณของนิสิตระดับ
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ปีการศึกษา 2565 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

 ส าหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 
........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 (2)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.2564  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2560  
และมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2565  จึงให้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตรส าหรับ
นิสิตชาวไทยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

ชื่อหลักสูตร  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ยต่อภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 

 (1)  ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล) 100,000 50,000 50,000 

 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
 

ชื่อหลักสูตร  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ยต่อภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    

(1) วท.ม. ฟิสิกส์ 120,000  30,000 30,000 30,000 30,000 

(2) วท.ม. ชีววิทยา 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(3) วท.ม. เคมีประยุกต์ 120,000  30,000 30,000 30,000 30,000 

(4) วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ  120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(5) วท.ม. วัสดุศาสตร์ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

(6) วท.ม. วิทยาการข้อมูล 170,000 42,500 42,500 42,500 42,500 

(7) วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(8) วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

(9) วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 140,000  35,000 35,000 35,000 35,000 

(10) วศ.ม. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

(11) วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

 
 

Page 42



-2- 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท (ต่อ)

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ยต่อภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

(12) วท.ม. นวัตกรรมอาหารและความเป็นผู้ประกอบการ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(13) วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1) วท.ม. ตจวิทยา (หลักสูตรสองภาษา) 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

(2)  วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(3)  วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(4)  วท.ม. ทันตกรรมคลินิก 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

(5)  วท.ม. ทันตกรรมท่ัวไปขั้นสูง 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

(6)  วท.ม. วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

(7)  วท.ม. ทันตกรรมผู้สูงอายุ 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

(8)  วท.ม. กายภาพบ าบัด 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

(9)  วท.ม. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

(10) วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 170,000 42,500 42,500 42,500 42,500 

(11) พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(12) พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3. สาขาด้านศึกษาศาสตร์

(1)  กศ.ม. การวัด การประเมิน และวิจัยการศึกษา 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(2)  กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(3)  กศ.ม. การพัฒนาและการจัดการการศึกษา 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(4)  กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(5)  กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(6)  กศ.ม. การศึกษาพิเศษ 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(7)  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(8)  กศ.ม. ศิลปศึกษา 152,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

(9)  กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(10)  กศ.ม. เคม ี 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(11)  กศ.ม. ชีววิทยา 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

(12)  กศ.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(13)  กศ.ม. คณิตศาสตร์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(14)  กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา 130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

(15)  กศ.ม. สังคมศึกษา 196,000 49,000 49,000 49,000 49,000 
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2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ย ต่อภาคเรยีน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

(1)  ศศ.ม. ภาษาไทย 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(2)  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(3)  ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(4)  ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(5)  วท.ม. ภูมิสารสนเทศ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(6)  ศศ.ม. การจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

(7)  ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 134,000 33,500 33,500 33,500 33,500 

(8)  ศศ.ม. การจัดการทางสังคม 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(9)  ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

(10)  ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(11)  วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(12)  รป.ม. นโยบายและการจัดการสาธารณะ 130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

(13)  ร.ม. การฑูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

(14)  ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

(15)  ศศ.ม. พัฒนศึกษาศาสตร์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

5. สาขาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

(1)  บธ.ม.  (การจัดการ/การตลาด/ธุรกิจเพื่อสังคม) 195,000 48,750 48,750 48,750 48,750 

(2)  ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การจัดการ 195,000 48,750 48,750 48,750 48,750 

6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม

(1)  ศศ.ม.ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 170,000   42,500 42,500 42,500 42,500 

(2)  ศศ.ม. สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

(3)  ศศ.ม. การออกแบบเพื่อธุรกิจ 220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

(4)  ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ 220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

7. หลักสูตรนานาชาติ

(1) วท.ม. การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 360,000   90,000   90,000   90,000   90,000 

(2) ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ 320,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร - ระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท 
 

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท) 

แบ่งจา่ย ต่อภาคเรยีน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

1.สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

(1) ปร.ด. เคมีประยุกต์  210,000 42,000   33,600    33,600    33,600    33,600    33,600  

(2) ปร.ด. ฟิสิกส์ (เน้นการวิจัย/มีรายวชิาและท าวิจยั) 240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 

(3) ปร.ด. คณิตศาสตร์ 220,000 44,000 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 

(4) ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 

(5) ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวจิัย)  240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 

(6) ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวิจยั) 240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(1) ปร.ด. นวัตกรรมทางกายวภิาคศาสตร ์(เน้นการวจิยั/มีรายวิชาและท าวิจยั) 210,000 42,000   33,600    33,600    33,600    33,600    33,600  

(2) ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวิจัย) 210,000 42,000   33,600    33,600    33,600    33,600    33,600  

(3) ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต ์(เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวิจยั) 240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 
(4) ปร.ด. กายภาพบ าบัด  230,000 46,000 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 
(5) ปร.ด.วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวจิัย) 270,000 54,000 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 

(6) ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 300,000 60,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

(7) ปร.ด. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 250,000 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3.  สาขาด้านศึกษาศาสตร์ 

(1) ปร.ด. การวัด ประเมิน และวิจยัการศึกษา 275,000 55,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
(2) ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้ 275,000 55,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
(3) กศ.ด. การพัฒนาและการจัดการการศึกษา 275,000 55,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
(4) กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา 275,000 55,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
(5) กศ.ด. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 330,000 66,000 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 
(6) กศ.ด. การศึกษาพิเศษ 330,000 66,000 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 
(7) กศ.ด. การบริหารการศึกษา (แบบประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 360,000 72,000 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 
    กศ.ด. การบริหารการศึกษา (แบบไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 300,000 60,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
(8) กศ.ด. ศิลปศึกษา 450,000 90,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
(9) กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา  240,000 48,000 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 
(10)  กศ.ด. คณิตศาสตร์ 220,000 44,000 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 
(11)  กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 250,000 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

 4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(1) ศศ.ด.ภาษาไทย 360,000 72,000 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 

(2) ปร.ด.ภาษาและการสื่อสารสากล 300,000 60,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

(3) ปร.ด. การวิจยัและพัฒนาหลกัสูตร 300,000 60,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

(4) ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 200,000 40,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

(5) ปร.ด. การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์ (เน้นการวิจยั/มีรายวิชาและท าวิจยั) 420,000 84,000 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร - ระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท (ต่อ) 

 

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
(บาท) 

แบ่งจา่ย ต่อภาคเรยีน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

 4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ต่อ) 

(6) ปร.ด. จิตวิทยาประยกุต ์ 420,000 84,000 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 
(7) ปร.ด. ภูมิสารสนเทศ 390,000 780,00 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 

(8) ปร.ด. การจัดการทางสังคม  460,000 92,000 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 

(9) ปร.ด. สังคมศึกษา 450,000 90,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

 6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(1) ศศ.ด. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 360,000 72,000 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 
(2)  ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 510,000 102,000 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 

 7. หลักสูตรนานาชาติ 

(1) ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ (เน้นการวิจัย) 570,000 114,000 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 

(2) ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ (มีรายวิชาและท าวจิัย)  630,000 126,000 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 

 
4.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร – ระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

(บาท) 

แบ่งจา่ย ต่อ ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 งวด 7 งวด 8 

 1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

(1)  ปร.ด. เคมีประยุกต์  280,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

(2)  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  320,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(1)  ปร.ด.นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 
     (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวิจัย) 

260,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 

(2)  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์  
     (เน้นการวิจัย/มีรายวิชาและท าวิจัย) 

260,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 

(3) ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์  320,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

(4)  ปร.ด. กายภาพบ าบัด  330,000 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 

(5)  ปร.ด. วิทยาการเภสัชภัณฑ์  360,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

3. สาขาด้านศึกษาศาสตร์ 

(1)  กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

(1) ปร.ด. การจัดการทางสังคม 500,000 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

 5. หลักสูตรนานาชาติ 

(1) ปร.ด. เศรษฐศาสตร์  690,000 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 
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5. วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต้องช าระให้ครบก่อนส าเร็จการศึกษา) เปน็ดังนี ้
    (1)  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  อัตราเรียกเก็บ (ต่องวด ต่อภาคเรียน) 
        ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  แบ่งจ่ายเป็น  2  งวด  ครอบคลุม 1 ปีการศึกษา   อัตราเรียกเก็บ  

(ต่องวด ต่อภาคเรียน) เป็นเงิน 1 ใน 2 ส่วน ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
        ระดับปริญญาโท  แบ่งจ่าย  4  งวด  ครอบคลุม 2  ปีการศึกษา   อัตราเรียกเก็บ (ต่องวด ต่อภาคเรียน)  

เป็นเงิน 1 ใน 4 ส่วน ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
        ระดับปริญญาเอก – เข้าจากวุฒิปริญญาโท  แบ่งจ่าย 6 งวด ครอบคลุม 3 ปีการศึกษา อัตราเรียกเก็บ 

(ต่องวด ต่อภาคเรียน)   
 งวดที่ 1     ร้อยละ  20  ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
 งวดที่ 2- 6  งวดละ 1 ใน 5 ส่วน ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายหลังหักร้อยละ 20   

        ระดับปริญญาเอก – เข้าจากวุฒิปริญญาตรี  แบ่งจ่าย 8 งวด ครอบคลุม 4 ปีการศึกษา อัตราเรียกเก็บ 
(ต่องวด ต่อภาคเรียน)  เป็นเงิน 1 ใน 8 ส่วน ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 

(2) กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามจ านวนปีการศึกษาที่ก าหนด  ให้จ่ายค่ารักษาสภาพนสิิตจนกวา่จะจบการศึกษา  
                (3)  นิสิตที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนิสิตกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแตป่กีารศึกษา  2560  
เป็นต้นไป   ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

 6. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ 
6.1  ค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต อัตราเรียกเก็บ 1,700 บาท 
6.2  ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต อัตราเรียกเก็บ 5,000 บาท/ภาคเรียน 
6.3    ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมรักษาสภาพล่าช้า อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท/ภาคเรียน 
6.4  ค่าธรรมเนียมการคนืสภาพนสิิต  อัตราเรียกเก็บ 1,000 บาท/ครั้ง/รายการ 
6.5   ค่าธรรมเนยีมยา้ยสาขาวิชา (รวมถึงเปลีย่นระดบัการศึกษา) อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง/รายการ 
6.6  ค่าธรรมเนียมลาพักการเรียน อัตราเรียกเก็บ 1,000 บาท/ภาคเรียน 
6.7  ค่าธรรมเนียมปรบัการส่งเอกสารลา่ช้า ที่ไม่เป็นไปตามปฏทิินการศึกษา หรือตามข้อบังคบัฯ  

           อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท ต่อเรื่อง ต่อภาคเรียน 
 

                                              ประกาศ ณ  วันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สนัติวัฒนกุล) 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อาจารย์ที่ปรกึษานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา    

ปีการศึกษา 2565 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่          /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ปีท่ี 1 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565 
..................................... 

 เพื่อให้การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 และค าสั ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 
10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี แต่งตั้งผู้มีนาม
ต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

คณะศึกษำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ (กศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรศัม์ ภูติอริยวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 

สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ (กศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 

สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร (กศ.ม.) 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ประถมศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ปฐมวัย 

อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 
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สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร (กศ.ม.)  (ต่อ) 
กลุ่มวิชำวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 
สำขำวิชำกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 

สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรให้ค ำปรึกษำ (กศ.ม.) 
แขนงวิชำจิตวิทยำกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 

อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล 
แขนงวิชำเอกจิตวิทยำกำรศึกษำ 

อาจารย์ ดร.ภารดี ก าภู ณ อยุธยา 
สำขำวิชำกำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 

สำขำวิชำกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรศึกษำ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร 
อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน 

สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว (กศ.ด.) 
แขนงวิชำจิตวิทยำกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 
แขนงวิชำเอกจิตวิทยำกำรศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ (กศ.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ (ปร.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล 
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คณะมนุษยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำภำษำศำสตร์ในกำรสื่อสำรดิจิทัล (ศศ.ม.) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 

 สำขำวิชำจิตวิทยำพัฒนำกำร (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 

สำขำวิชำภำษำไทย (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 

 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวา 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำชำวิชำภำษำไทย (ศศ.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 

สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรสำกล (ปร.ด.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา วงษ์ไทย 

คณะวิทยำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำฟิสิกส์ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 
 สำขำวิชำชีววิทยำ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
 สำขำวิชำเคมี (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง 
 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร 
 สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล (วท.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (วท.ม.) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
สำขำวิชำชีววิทยำ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.นท ีอ าไพ 
 

 

Page 51



คณะวิทยำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท (ต่อ) 

สำขำวิชำเคมีประยุกต์ (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข 
สำขำวิชำฟิสิกส์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.ดร.นพมณี ศุภนาม 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำประยุกต์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ยี่สิ้น 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (ปร.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (ปร.ด) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร 

คณะสังคมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ศศ.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (กศ.ม.) 
 อาจารย์ ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 
สำขำวิชำนโยบำยและกำรจัดกำรสำธำรณะ (รป.ม.) 

  อาจารย์ ดร.กัลยา แซ่อั้ง 
 สำขำวิชำกำรทูตและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (ร.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 
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คณะสังคมศำสตร์ (ต่อ) 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ปร.ด.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 
 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 
 สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน 
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำรตลำด (บธ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐ์สุวรรณ 

สำขำวิชำกำรจัดกำร (บธ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 
อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ 

 สำขำวิชำธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด 
คณะแพทยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำตจวิทยำ (วท.ม.) 
  อาจารย์ พญ.ศรัญญา คุณเขต 
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประยุกต์ (วท.ม.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำนวัตกรรมทำงกำยวิภำค (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
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คณะทันตแพทยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำทันตกรรมคลินิก (วท.ม.)  
ทันตกรรมคลินิก สำขำปริทันตวิทยำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชื่นชีวิต  ทองศิริ 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมบูรณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 
ทันตกรรมคลินิก สำขำวิทยำกำรเอ็นโดดอนด์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ 
สำขำวิชำวิทยำกำรช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ 

คณะกำยภำพบ ำบัด 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (วท.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร (วท.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทรเอียด  

อาจารย์ ดร.อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล  

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (วศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.สุธิดา  ทีปรักษพันธุ์ 
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท (ต่อ) 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (วศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์ 

สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วศ.ม.) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (ปร.ด.) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
คณะเภสัชศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชศำสตร์ (วท.ม.) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา วรรัตน์ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชภัณฑ์  (ปร.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญตา ฉัตร์วีระสกุล 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำสื่อและนวัตกรรมสื่อสำร (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล 

สำขำวิชำกำรออกแบบเพื่อธุรกิจ (ศศ.ม.) 
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร 

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรจัดตรำสินค้ำสร้ำงสรรค์ (วท.ม.) (หลักสูตรนำนำชำติ) 
อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน 

สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบแฟชั่น (ศป.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน 

สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม  (วท.ม.) 
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
 กลุ่มวิชำศิลปะกำรแสดงศึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี  มากพา 
 กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
 กลุ่มวิชำศิลปะดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  อาจารย์ ดร.รินบุญ  นุชน้อมบุญ 

สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  พันธุ์วราทร 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ด.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ 
สำขำวิชำศิลปวัฒนธรรมวิจัย (ศศ.ด.) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า 
 สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  พันธุ์วราทร 
คณะเศรษฐศำสตร์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย 
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คณะพยำบำลศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (พย.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล 
อาจารย์ เรืออากาศเอกหญิง ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี 

สำขำวิชกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน (พย.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล 
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม 

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกกรมศำสตร์ประยุกต์ (วท.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ แบบ 1.1 เน้นวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 
สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 แน้นวิชำเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล 
สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ปร.ด.) 

อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ 
คณะพลศึกษำ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ม.) 
อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (วท.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 
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คณะพลศึกษำ (ต่อ) 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (ปร.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ปร.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 

บัณฑิตวิทยำลัย 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ (ปร.ด.) 

อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่       กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25

25
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คู่มือการลงทะเบียน/ตารางสอน 

ระบบ SUPREME 2019 
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1. Log in เข้าสู่ระบบ   มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1.1 ระบุ Website    https://supreme.swu.ac.th   จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูที ่1 
(หรอื  http://www.swu.ac.th  คลกิ  นิสติปัจจุบนั   คลิก  ระบบบรหิารจดัการประสทิธภิาพการศกึษา 
(SUPREME 2019) 

  รปูท่ี 1 
      

1.2 ระบุ  Buasri Id  และ  Password   (ทีใ่ชก้บั web mail ของมหาวทิยาลยั) 
โดยส านกัคอมพวิเตอร ์ไดท้ าการออกรหสั Buasri ID ใหแ้ก่นิสติใหม่ แบบอตัโนมตั ิโดยก าหนดรหสับญัชี
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยบวัศร ี(Buasri ID)    เป็น   11   หลกั    ซึง่ประกอบดว้ย 
     หลกั 1-2      คือ    ตวัอกัษรย่อคณะ  

อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั 

hm    คณะมนุษยศาสตร ์
sc    คณะวทิยาศาสตร ์
ss    คณะสงัคมศาสตร ์
pe    คณะพลศกึษา 
ed    คณะศกึษาศาสตร ์
ns    คณะพยาบาลศาสตร ์
md    คณะแพทยศาสตร ์
fa    คณะศลิปกรรมศาสตร ์
en    คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ph    คณะเภสชัศาสตร ์

 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั 

dt    คณะทนัตแพทยศาสตร ์
pc    คณะกายภาพบ าบดั   (นิสติรหสั 54-59 ใชอ้กัษร pt) 
st    วทิยาลยันานาชาตเิพื่อศกึษาความยัง่ยนื 
co    วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 
ec    คณะเศรษฐศาสตร ์  (นิสติรหสั 54-59 ใชอ้กัษร ep) 
ai    คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
bc    วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
ee    คณะวฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
bs    คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม    
ci    วทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
gs    บณัทติวทิยาลยั 

 

     หลกั 3-5       คือ    ตวัเลขล าดบัท่ี 1-3    ของเลขประจ าตวันิสิต 
     หลกั 6-11     คือ    ตวัเลขล าดบัท่ี 6-11  ของเลขประจ าตวันิสิต  
 

และใช้เลขประจ าตวับตัรประชาชน  13  หลกั  เป็นรหสัผา่น   (Password) 
 

ตัวอย่าง  นิสติระดบัปรญิญาตร ี วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม  รหสั  61130010086    และ                                    
เลขประจ าตวับตัรประชาชน   3101201668838     นิสติจะไดร้หสั   Buasri ID   และรหสัผ่านดงันี้ 
     Buasri ID  :  co611010086 
     Password :  3101201668838 
หมายเหต ุ  นิสิตท่ีย้ายคณะยงัคงใช้   Buasri ID  เดิม   

1.3 กดปุ่ ม Login เพื่อเขา้สูร่ะบบ 
 หากระบุขอ้มลูถูกตอ้ง จะปรากฎหน้าจอ  ดงัรปูที ่2  
 หากขึน้ขอ้ความ “ชื่อผูใ้ชง้าน หรอืรหสัผ่านไม่ถูกตอ้ง กรุณาลอ็กอนิใหม่อกีครัง้” แสดงว่า 

ระบุ Buasri ID และหรอื Password ไม่ถูกตอ้ง 

  รปูท่ี 2 
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2. ตรวจสอบตารางสอน  เพื่อเลอืกรายวชิาทีต่อ้งการลงทะเบยีนเรยีน 

 รปูท่ี 3 
 

2.1 Click ทีแ่ถบ ตารางสอน   ตามรปูที ่3  จะปรากฏหน้าจอส าหรบัคน้หาขอ้มลูตารางสอน  ดงัรปูที ่4 

 

 รปูท่ี 4 
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2.2  ระบเุง่ือนไขทีต่อ้งการคน้หา ดงันี ้
1  ภาค/ปีการศึกษา    (จ าเป็นจะตอ้งระบทุกุครัง้) 
2  กลุ่มการศึกษา       (จ าเป็นจะตอ้งระบทุกุครัง้) 
3  คณะที่เป็นเจา้ของรายวิชาที่ตอ้งการคน้หา   ( จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
4  ภาควิชาที่เป็นเจา้ของรายวชิาท่ีตอ้งการคน้หา   (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
5  กลุม่ผูเ้รยีน     (กลุม่ผูเ้รยีนประจ าตวันิสติแตล่ะสาขาวิชา เช่นกลุม่ SC11,   HM25A) ( จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
6  รหสัวิชา         (บังคับให้ใสต่วัอักษร 2 ตวัแรก ) (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
7  ช่ือวิชา        (ไมจ่ าเป็นตอ้งใสช่ื่อวิชาเต็ม สามารถใสบ่างสว่น  หนา้ หรอื หลงั ก็ได ้) (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
8  ช่ือ  หรอื  นามสกลุ  อาจารยผ์ูส้อน      ( ไมจ่ าเป็นตอ้งใสช่ื่อเตม็)   (จะระบหุรอืไมก็่ได)้ 
9  วนัเรยีน    (เพื่อช่วยในการคน้หาวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรยีนได ้โดยไมซ่  า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแลว้) 
10  คาบเวลาเรยีน  (เพื่อช่วยในการคน้หาวิชาที่สามารถลงทะเบยีนเรยีนได ้โดยไมซ่  า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแลว้) 

 

หมายเหตุ    รายการท่ี 3 -10  ไมจ่ าเป็นจะตอ้งระบทุกุรายการ  หากตอ้งการใหข้อ้มลูที่ตอ้งการคน้หามีปรมิาณที่   
                 นอ้ยลง หรอืแคบลง  ใหร้ะบเุฉพาะรายการท่ีจ าเป็นที่ตอ้งการคน้หาเทา่นัน้   
            เช่น ตอ้งการคน้หาวา่ในภาคการศกึษาที่ 2   ปีการศกึษา 2562    คณะมนษุยศาสตร ์    ภาควิชาจิตวิทยา       
                      เปิดสอนวิชาอะไรบา้ง   รายการท่ีจะตอ้งระบ ุ คือ  รายการท่ี  1,  2,  3  และ  4  เทา่นัน้  แลว้กดคน้หา 
              หรอื  ตอ้งการคน้หาวา่ นิสติชัน้ปีที่ 2  สาขาวชิาการสือ่สารเพื่อการทอ่งเทีย่ว วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม   
                      มีรายวิชาอะไรบา้งที่เปิดใหเ้รยีนใน  ภาคการศกึษาที่ 2    ปีการศกึษา  2562    รายการท่ีจะตอ้งระบ ุ   
                      คือ  รายการท่ี  1,  2  และ  5   เทา่นัน้   

                      (รายการท่ี 5  ระบกุลุม่ผูเ้รยีนเป็น  IC27  (รหสักลุม่ผูเ้รยีนประจ าตวันิสติดไูดจ้ากคูม่ือการเรยีนหวัขอ้  
                       อาจารยท์ี่ปรกึษา หรอืในหนา้จอประวตัิของนิสติ)      แลว้กดคน้หา 
2.3  เมื่อกดปุ่ ม    “ค้นหา”    จะแสดงขอ้มลูดงัรปูที ่5 

 รปูท่ี 5 
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3. ลงทะเบียนเรียน 
3.1 เลอืก Tab   ผลการลงทะเบียน   จะปรากฏหน้าจอ   ดงัรปูที ่6 

 

 รปูท่ี 6 
  

3.2 Click ลงทะเบยีนผ่านอนิเทอรเ์นต ดงัรปูที ่6  จะปรากฏหน้าจอส าหรบัลงทะเบยีน ดงัรปูที ่7 
        (เมนูจะปรากฏใหเ้หน็เฉพาะในชว่งลงทะเบยีนเรยีนตามปฏทินิการศกึษาก าหนดเท่านัน้) 

   

  รปูท่ี 7 
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3.3 ระบุขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
กรณีเพ่ิมรายวิชา 

3.3.1 ระบุรายวชิา, ตอนที ่   (ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่2  ตรวจสอบตารางสอน) 
3.3.2 ระบุประเภทการลงทะเบยีน  (ระบบก าหนดค่าเริม่ตน้ใหเ้ป็น Credit) เลอืกไดด้งันี้ คอื 

 Credit  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ   (หรอืแบบปกตมิผีลการเรยีนระดบั E-A)         
 Audit  คอื  การเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ (นิสติเขา้เรยีนครบ 80% จะไดผ้ลการเรยีนเป็น AU) 
 Non Credit   คอื  การเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ  (ส าหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาเท่านัน้) 
 Regrade  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ  (ลงทะเบยีนเรยีนซ า้วชิาทีเ่รยีนไปแลว้   
                         เพื่อตอ้งการใหม้ผีลการเรยีนวชิานัน้สงูขึน้  รายวชิาทีล่งทะเบยีนจะปรากฏทัง้  
                         สองครัง้ทีล่งทะเบยีนเรยีน และจะมผีลการเรยีนระดบั E-A) 

3.3.3 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น  “Add” 
3.3.4 กดปุ่ ม “บนัทึก”  เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการเพิม่ ระบบจะท าการตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งของขอ้มลูให ้หากเกดิขอ้ผดิพลาด ระบบจะแจง้ใหท้ราบ  
กรณีถอนรายวิชา 

3.3.5 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น “Drop” ในรายวชิา, ตอน ทีต่อ้งการถอนรายวชิา 
3.3.6 กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการถอน หากเกดิขอ้ผดิพลาด   

ระบบจะแจง้ใหท้ราบ 
3.3.7 วชิาทีไ่ดถ้อนออกไป ขอ้มลูรายวชิา, ตอน ทีถ่อน จะแสดงเป็นสแีดงทีช่ื่อวชิา 

3.4  ระบบจะท าการคดิค่าธรรมเนียมการศกึษา เตรยีมไวใ้หน้ิสติช าระเงนิ  
3.5  นิสติสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบยีนไดจ้าก Tab  ผลการลงทะเบยีน  (ตอ้งตรวจสอบทุกครัง้ทีล่งทะเบยีนเรยีน) 

4 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา 
4.1 จากหน้าจอการลงทะเบยีนทางอนิเทอรเ์นต ดงัรปูที ่7 
4.2 เมื่อกดปุ่ ม  “บนัทึก”  จากนัน้รอจนระบบกลบัมาทีห่น้าจอการลงทะเบยีนดงัเดมิ ปุ่ ม “ช าระเงิน” จะปรากฎขึน้

เพื่อใหน้ิสติกดยนืยนัการช าระเงนิ 
4.3 กดปุ่ ม  “ช าระเงิน”  เพื่อท าการหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์(มหาชน) ทีน่ิสติแจง้เลขทีบ่ญัชไีว ้
4.4 ผลของหกัเงนิจากบญัชธีนาคาร  จะปรากฏดงัรปูท่ี 8  เช่น  
4.5 กรณีหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไดส้ าเรจ็ จะขึน้ขอ้ความ  “ช าระเงินเรียบรอ้ย” 
4.6 กรณีเงนิในบญัชธีนาคารไม่พอส าหรบัหกัเงนิ จะขึน้ขอ้ความ  “จ านวนเงินในบญัชีธนาคาร ไมพ่อส าหรบั   

การหกัเงิน” 
4.7 กรณีนิสติไม่ไดก้ดปุ่ ม “บนัทกึ”  จะขึน้ขอ้ความ  “Duplicate”   ใหก้ลบัมากดปุ่ ม “บนัทกึ” และปุ่ ม “ช าระเงนิ” 
4.8 หากมขีอ้ความอื่นๆ ปรากฏนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ใหต้ดิต่อ     

ระดบัปริญญาตรี   โปรดตดิต่อสว่นสง่เสรมิและบรกิารการศกึษา โทร.0-2695-5718 หรอื   
                                        โทร. 0-2695-5720            
ระดบับณัฑิตศึกษา  โปรดตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั    โทร. 0-2664-1000 ต่อ 15730 , 12429 

เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป  
 

 โปรดแจ้งข้อความทีป่รากฏทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษแก่เจ้าหน้าที่ และกรุณาตดิต่อภายในช่วงเวลา
ลงทะเบียน หากเกนิช่วงลงทะเบยีนไปแล้ว ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบปัญหาตามข้อความทีป่รากฏใน
หน้าจอได้    
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  รปูท่ี 8 

 
   

 นิสติสามารถตรวจสอบผลการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาไดจ้าก Tab ผลการลงทะเบยีน โดยดทูีบ่รรทดั 
“ช าระแลว้” หากมยีอดเงนิขึน้เท่ากบัค่าธรรมเนียมการศกึษา แสดงว่านิสติช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
   โปรดตรวจสอบการช าระเงินทุกครัง้หลงัลงทะเบียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หาก    
              นิสิตไม่ช าระเงินภายในช่วงการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด นิสิตจะต้องติดต่อช าระเงินค่าธรรมเนียม  
              การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั และจะมีค่าปรบัการลงทะเบียนลา่ช้า วนัละ 30 บาท  
 

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

      ทุกภาคการศึกษาเมือ่นิสิตไดล้งทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอ้ยแลว้  

            นิสิตจะต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสรา้งหลกัสูตรทาง INTERNET   (https://supreme.swu.ac.th)    
            เมนูตรวจจบ เพื่อตรวจสอบวา่รายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนัน้ปรากฏตรงตามหมวด  
            วิชาในโครงสรา้งหลกัสูตรหรอืไม่  หากไม่ตรงให้นิสิตรีบติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา    
            เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาดงักล่าวให้ตรงตามหมวดวิชาในโครงสรา้งต่อไป  นิสิตจะต้อง 
            ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนจะส าเรจ็การศึกษา   
 

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

Page 66



ขั้นตอนการดําเนินการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใน SUPREME2019 
 

1. เข้าสู่ระบบ Supreme2019 ใส่บัวศรีไอดีและรหัสผ่าน 
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2. คลิกคําว่า Thesis เพื่อดําเนินการปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ ในระบบ Supreme 
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3. กรอกชื่อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์
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4. หลังกรอกชื่อปริญญานพินธ์/สารนิพนธ์ จะปรากฎหน้าต่างดังรูปและให้ดําเนินการตามขั้นตอนโดย 

กล่องสีฟ้า = เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วจะขึ้น 

กล่องสีส้ม = อยู่ระหวา่งดําเนินการ 
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5. กรอกชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์/สารนิพนธ ์
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6. กรอกชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์
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7. ส่ง บว 412 และแนบไฟล์หน้าปกที่ออกจากระบบ i-Thesisi 
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8. กรอกรายละเอียดเพื่อส่ง บว 430 เพื่อยื่นขอแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์/สารนิพนธ ์
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9.  - ดาวน์โหลด บว 432 เพื่อให้คณะกรรมการลงนาม  

     - แนบไฟล์ผลการประเมินตามแบบฟอร์ม 

     - กดบันทึกข้อมูล 
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แบบฟอร์มสำหรับนิสิตใช้ติดต่อ         

บัณฑติวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มส ำหรับนิสิตติดต่อบณัฑิตวิทยำลยั 
ดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต ์http://grad.swu.ac.th/form.php 

 แบบฟอร์มออนไลน์เป็นบริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตบณัฑิตศึกษา นิสิตสามารถใช้บริการได้
ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

(1) นิสิตรับผดิชอบในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) ส่งข้อมูล (submit) และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อขอความเห็นและลายเซ็นต์จากบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
(3) นิสิตจะได้รับอีเมล์แจ้งการส่งข้อมูลและลิ้งค์ของฟอร์ม สามารถเข้าตรวจสถานะการด าเนินการได้ 
(4) นิสิตน าแบบฟอร์มที่มลีายเซ็นต์สมบรูณ์แล้ว มาขอรับผลการบรกิารที่บัณฑติวิทยาลยั 

ค าร้องท่ัวไป 
ค าร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 แบบค าร้องทั่วไป 

บว 12   
บว. 90   
บว. 100  
บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป ( ช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า/ ค่ารักษาสภาพล่าช้า/ ช าระ 

ค่าธรรมเนียมด้วยแคชเชียร์เช็ค ) 
บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป ( ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ) 
บว. 41 ขอให้รับรองความจ าเป็นในการลาศึกษาต่อ 
บว. 53 การกลับเข้ารับราชการ 

งานทะเบียน 
บว. 200 ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียน 
บว. 200   แบบค าร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน 
บว. 200   แบบค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
บว. 201   แบบค าร้องขอเพิ่มรายวิชา/ ของดเรียนรายวิชา/ ขอเรียนเกินหน่วยกิต /ขอ 

เปลี่ยนประเภทการลง ทะเบียน 
บว. 202  แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล/ ยศ/ ที่อยู่ 
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา 

เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บว. 411  แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
บว. 411  แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ 
บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
บว. 414 แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
บว. 415 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาควบคุมปริญญานิพนธ์ 
บว. 416 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บว.417   แบบขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครง  

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
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การสอบปากเปล่า 

บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
บว. 431 แบบเสนอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์  

พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้าน 

วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บว. 432  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์  

พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

การตีพิมพ์ผลงาน 
บว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
บว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 

บว. 440 แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บัณฑิตวิทยาลัย 
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ทุนนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
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ทุนนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
     
 

    นิสิตที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสมัครผ่านระบบ
การจัดการทุนฯ (e-Grants) http://egrants.grad.swu.ac.th/ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ และสามารถดูประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิต
วิทยาลัยพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่  http://grad.swu.ac.th/TH/AboutUs/
ประเภททุน-แบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

หากมีขอ้สงสยัประการใด หรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม 

ติดตอ่ไดท่ี้ผูป้ระสานงานทนุบณัฑิตวิทยาลยั 

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ 

เบอรต์ิดต่อ 02-649-500 ต่อ 15644 

E-mail : phatsakorn@g.swu.ac.th 
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กฎหมาย/ประกาศที่นิสิตควรทราบเก่ียวกับ
การเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 
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พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
และ พ.ศ.2560 
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พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 1-3)      

พ.ศ. 2558 
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ประกาศคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

เรื่อง แนวทางปฏิบตัิ 
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แนวปฏิบัติที่นิสิตดำเนินการยื่นคำร้องต่างๆ
ที่สำนักงานคณบด ี
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