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ปฏิทินการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีการการศึกษา 2564 

1



 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 ………………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 10189/2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปนี้ 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2564 

จ 19 ก.ค. – 
จ 23 ส.ค. 64 

ผูประสานคณะ/สถาบัน/สาํนัก เปดรายวิชาในระบบ 
ภาค 1/2564 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 

สิงหาคม 2564 
ศ 6 ส.ค. 64 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4  (ถามี)  ภาค 1/2564  
http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 12 ส.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

จ 23 ส.ค. – 
พฤ 30 ก.ย. 64 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทาย 
ชําระเงินคาธรรม 
เนียมฯ ได ถึงเวลา  
23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจาย ภาค 1/2564 รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/รหัส 
62-63 (ป.เอก) /รหัส 63 (ป.โท)  และรักษาสภาพ ใน
ระบบ supreme2019

http://supreme.swu.ac.th 

.....ส.ค. 64 ประชุมอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ช้ันปท่ี 1 ประชุมทางระบบออนไลน 

.....ส.ค. 64 9.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ปฐมนิเทศนิสติใหมระดับบัณฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหมพบอาจารยท่ีปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจําสาขาวิชา 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน 

จ 30 ส.ค. 64 เปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
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ภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคตน) 
จ 30 สิงหาคม 2564 – พฤ 30 ธันวาคม 2564 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กันยายน 2564 

ศ 3 ก.ย. 64 วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 1/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 13 ก.ย.- 
จ 27 ก.ย. 64 

ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมท่ีผานคุณสมบัติสอบ
สมิทธิภาพทางภาษา จะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ สอบสมิทธิภาพทางภาษา
2.ระดับปริญญาโท  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข)
3.ระดับปริญญาเอก  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบวัด
คุณสมบัติ

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 24 ก.ย. 64 วันหยุดเนื่องในวันมหิดล ประกาศหยุดราชการกรณีพิเศษ 
จ 27 ก.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีคณะตองสง ผลการแกสัญลักษณ I ภาค 

2/2563และภาคฤดรูอน 3/2563 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
(อาจารยผูสอนบันทึกการแกสัญลกัษณ I  ในระบบ
supreme 2019) 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 30 ก.ย. 64 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 57-60 ท่ีชําระคาธรรมเนียม
เหมาจ ายครบแล วลงทะ เ บียนรั กษาสภาพนิสิ ต /
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 30 ก.ย. 64 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
ลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 1/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/รหสั 
62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) ในระบบsupreme
2019

http://supreme.swu.ac.th 

ตุลาคม 2564 
ศ 1 ต.ค. 64 -เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/ รหัส

62-63 (ป.เอก) /รหัส 63 (ป.โท) ท่ีไมชําระเ งิน
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามกําหนด
-เร่ิมปรับนิสิตท่ีไมชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีท่ีนิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบ
แลว

บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง 

อา 10 ต.ค. 64 สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 1/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง

http://grad.swu.ac.th 
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลาคม 2564 (ตอ)    

พ 13 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชฯ 
พฤ 21 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันออกพรรษา วันหยุดราชการประจําภาคกลาง 
ศ 22 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปยมหาราช 
ส 23 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันปยมหาราช 
อา 31 ต.ค. 64  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 1/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

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

พฤศจิกายน 2564    
จ 15 พ.ย. 64  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 

เคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
http://supreme.swu.ac.th 

จ 15 พ.ย. 64  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตท่ีประสงค จะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 1/2564 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 22 พ.ย. –  
อา 28 พ.ย. 64 

 นิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรยีน 
ภาคปลาย (2/2564) 

 

จ 22 พ.ย. –  
อา 28 พ.ย. 64 

 ผูประสานคณะ/สถาบัน/สาํนัก เปดรายวิชาในระบบ 
ภาค 2/2564 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 

จ 29 พ.ย. 64  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ สําหรับนิสติท่ีประสงคจะสาํเร็จการศึกษา ภาค 
1/2564 

 

จ 29 พ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธท่ีลงทะเบียนไปแลว  

http://supreme.swu.ac.th 

อ 30 พ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
……………………  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2563     
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2564    
ศ 3 ธ.ค. 64  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 1/2564 
 

ศ 3 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค 
1/2564 

มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย  

อา 5 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันพอแหงชาติ 
จ 6 ธ.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันพอแหงชาติ 
ศ 10 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
จ 13 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร

นิพนธ  ภาค 1/2564 
 

ศ 17 ธ.ค. 64  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 1/2564 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลา
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวาคม 2564 (ตอ)    

อา 19 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการเรียน ภาค 1/2564  
จ 20 ธ.ค. – 

 อา 26 ธ.ค. 64 
 สอบปลายภาค ภาค 1/2563 (Final Examination)  

พฤ 30 ธ.ค. 64  วันสุดทายท่ีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
พฤ 30 ธ.ค. 64  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  
ศ 31 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันสิ้นป 2564 

 

 

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

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มกราคม 2565    
ส 1 ม.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปใหม 2565 
จ 3 ม.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันขึน้ปใหม 2565 
อ 4 ม.ค. – 

พฤ 10 ก.พ. 65 
ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทายชําระ
เงินคาธรรมเนียมฯ ได
ถึงเวลา 23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
แบบเหมาจาย ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019 

http://supreme.swu.ac.th 

.......ม.ค. 65 9.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00น. 

ปฐมนิเทศนิสติใหมระดับบัณฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหมพบอาจารยท่ีปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจําสาขาวิชา 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน 

จ 10 ม.ค. 65  เปดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  
จ 10 ม.ค. 65  วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 

(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 14 ม.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 2/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 24 ม.ค. 65  ผูรับผิดชอบรายวิชาจดัทํารายงานผลการดําเนินการ 
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6  (ถามี) ภาค 1/2564 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 
 

จ 24 ม.ค.–  
ศ 4 ก.พ. 65 

 ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมท่ีผานคุณสมบัติสอบ
สมิทธิภาพทางภาษาจะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ สอบสมิทธิภาพทางภาษา 
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข) 
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กุมภาพันธ 2565    

ศ 4 ก.พ. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีคณะตองสงผลการแกสัญลักษณ I ภาค 
1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยผูสอนบันทึกการแก
สัญลักษณ I ในระบบ supreme2019)   

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 10 ก.พ. 65 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 57-60 ท่ีชําระคาธรรมเนียม
เหมาจายครบแลวลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ 
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 10 ก.พ. 65 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
ลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 11 ก.พ. 65  -เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส  
62-64 (ป.เอก)/รหัส 63-64 (ป.โท)/รหัส 64 (ป.บัณฑิต) 
ท่ีไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตาม
กําหนด   
-เร่ิมปรับนิสิตท่ีไมชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิตรหัส 
เฉพาะกรณีท่ีนิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบแลว 

บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง 

พ 16 ก.พ. 65 วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 
อา 20 ก.พ. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 2/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

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

มีนาคม 2565    
อา 13 มี.ค. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 2/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

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

เมษายน 2565    
พ 6 เม.ย. 65 วันหยุดเนื่องในวันจักรี 
ศ 8 เม.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 

เคาโครงฯปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
http://supreme.swu.ac.th 

ศ 8 เม.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตท่ีประสงค จะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 2/2564 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 13 เม.ย –  
ศ 15 เม.ย. 65 

วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต 
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2565 (ตอ)    

จ 25 เม.ย. 65  วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธท่ีลงทะเบียนไปแลว 

http://supreme.swu.ac.th 

อ 26 เม.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
ศ 29  เม.ย. 65  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 2/2564 
 

ศ 29 เม.ย. 65  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 
2/2564 

 

พฤษภาคม 2565    
พ 4 พ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล 
ศ 6 พ.ค. 65  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค 

2/2564 
มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ 12 พ.ค. 65  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ ภาค 2/2564 

 

............ วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 
อา 15 พ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา 
จ 16 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
อ 17 พ.ค. 65  วันสุดทายของการเรียน ภาค 2/2564  
พ 18 พ.ค. –  
อ 24 พ.ค. 65 

 สอบปลายภาค ประจําภาค 2/2564 (Final 
Examination) 

 

ศ 20 พ.ค. 65  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 2/2564 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ 27 พ.ค. 65  วันสุดทายท่ีนิสติประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
ศ 27 พ.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

 

ภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 
จ 30 พฤษภาคม 2565 – จ 8 สิงหาคม 2565 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2565 (ตอ)    

จ 23 พ.ค. 
 – พฤ 9 มิ.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทายชําระ
เงินคาธรรม เนียมฯ 
ไดถึงเวลา  23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูรอน 3/2564 (เฉพาะนิสิตท่ีมีรายวิชาในภาค 
3/2564 ในระบบ supreme2019) 
 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 30 พ.ค. 65  เปดเรียน ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2564  
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2565     

พ 1 ม.ิย. –  
พฤ 9 มิ.ย. 65 

 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปท่ีศึกษาครบ
ระยะเวลาตามแผนการเรียน และประสงคจะสําเร็จ
การศึกษาในภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ตองชําระคา
รักษาสภาพนิสิตภาคฤดูรอนดวย   

http://supreme.swu.ac.th 

พ 1 มิ.ย. –  
อา 5 มิ.ย. 65 

 ลงทะเบียนสอบพิเศษ (รอบพิเศษเฉพาะผูท่ีไดรับการ
อนุมัติเทาน้ัน) 
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู (เฉพะแผน ข) 
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 2 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 
เคาโครงฯปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 

http://supreme.swu.ac.th 
 

พฤ 2 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 
ปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธของนิสิตท่ีประสงคจะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 3 มิ.ย. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ 
พระบรมราชิน ี

พ 8 มิ.ย.65  วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 2/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

  พฤ 9 มิ.ย. 65  ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย ลงทะเบียน / เพ่ิม-ลดวิชา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดรูอน 3/2564 (เฉพาะ
นิสิตท่ีมรีายวิชาในภาค 3/2564) ในระบบ supreme 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 10 มิ.ย. 65  เร่ิมปรับนิสิต ท่ีมีเรียนภาคฤดูรอนท่ีไมชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนด (เฉพาะนิสิตท่ีมี
รายวิชาในภาค 3/2564)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

อา 12 ม.ิย. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก และโท ภาค 
3/2564 (รอบพิเศษเฉพาะผูท่ีไดรับการอนุมัติเทานั้น) 

 

ศ 17 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษาภาคฤดู
รอน (ภาค 3/2564) 

 

ศ 17 มิ.ย. 65  ผูรับผิดชอบรายวิชาจดัทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แบบมคอ.5 /มคอ.6 (ถามี)  ภาค 2/2564 ลงระบบของ
มหาวิทยาลยั  

http://supreme.swu.ac.th 

พ 29 มิ.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
กรกฎาคม 2565    

ศ 1 ก.ค. 65  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค  
3/2564 

มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พ 13 ก.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
พฤ 14 ก.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเขาพรรษา 
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หมายเหตุ: นิสิตรหัสสุดทายและนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 ขอใหดูตารางแนบทายประกอบดวย 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2565    
ศ 15 ก.ค. 65  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 3/2564  

(ภาคฤดูรอน) 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 
- วันสดุทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อา 17 ก.ค. 65  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 3/2564 

 

อา 17 ก.ค 65  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธภาคฤดูรอน (3/2564) 

 

จ 18 ก.ค. 65  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แบบ มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2564 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 18 ก.ค. –  
อา 24 ก.ค. 65 

 นิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา วางแผนการเรยีนภาคตน  ป
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2565)   

 

จ 25 ก.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 28 ก.ค. 65 วันหยุดเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
อา 31 ก.ค. 65  วันสุดทายของการเรียนภาคฤดูรอน (ภาค 3/2564)  
สิงหาคม 2565    

จ 1 ส.ค. –  
อา 7 ส.ค. 65 

 สอบปลายภาค ประจําภาค  3/2564  (Final 
Examination)  

 

จ 8 ส.ค. 65  วันสุดทายท่ีนิสติประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
จ 8 ส.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2564  

พฤ 12 ส.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ศ 19 ส.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

(รองศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกุล) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน 
กําหนดการเกีย่วกับการทําปริญญานิพนธ/สารนพินธ 

กําหนดการวันสุดทายสําหรับนิสติที่ประสงคจะสาํเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน 

 

 ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน 
หมดเวลาศึกษา 

ปการศึกษา 2564 
นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา  
ภาค 2/2558 (รหัสสุดทาย) 

- นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา  
ภาค 1/2559 และ 1/2560 
 (รหัสสุดทาย)  

นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา 
ภาค 2/2559 (รหัสสุดทาย) 

- นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา 
ภาค 1/2561 (รหัสสุดทาย) 

เดือนสุดทายท่ีมีสถานภาพ
เปนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หมดเวลาการศึกษาภาคตน  
ปการศึกษา 2564  
(เดือนธันวาคม) 

- หมดเวลาการศึกษาภาค 
ฤดูรอน ปการศึกษา 2564  

(เดือนกรกฎาคม) 
• นิสิตตองสงเอกสารผลการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
  ระดับปริญญาเอก 
ปริญญานิพนธ 36 นก 29 เม.ย. 64 - 8 พ.ย. 64 
ปริญญานิพนธ 36 นก ข้ึนไป 29 ม.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 
  ระดับปริญญาโท 
ปริญญานิพนธ 12 นก 29 ก.ค.64 - 7 ก.พ. 65 
สารนิพนธ 29 ต.ค.64 - 7 พ.ค. 65 
• นิสิตตองสงเอกสารสําหรับการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาท่ีกําหนดดังนี ้
การยื่นสอบปากเปลาฯ 15 พ.ย. 64 8 เม.ย. 65 2 มิ.ย. 65 
สอบปากเปลาฯ 29 พ.ย. 64 29 เม.ย 65 17 มิ.ย. 65 
• นิสิตตองสงเอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
ปดระบบ i-Thesis 3 ธ.ค. 64 6 พ.ค. 65 1 ก.ค. 65 
สงเอกสารผลการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ  

17 ธ.ค. 64 20 พ.ค. 65 15 ก.ค. 65 

สงบทความวิจัยท่ีตีพิมพ 17 ธ.ค. 64 20 พ.ค. 65 15 ก.ค. 65 
วันสิ้นสุดการศึกษา 30 ธ.ค. 64 23 พ.ค. 65 8 ส.ค. 65 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
เรื่อง  จรรยาบรรณของนิสิตระดับ

บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2564 (ฉบับปรับลดค่าธรรมเนียม เฉพาะปีการศึกษา 2564) 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน ยอดรวม 

งวดที่ 1 งวดที่ 2  

1 ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล) กลุ่มนิสิตทั่วไป 25,000 45,000 70,000 

2 ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล) กลุ่มนิสิตความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 50,000 50000 100,000 
 
 

2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร – ระดับปริญญาปริญญาโท 
 

ลำดับ หลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน ยอดรวม 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  

 1.สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ 

3 วท.ม. ฟิสิกส์ 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

4 วท.ม. ชีววิทยา 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

5 วท.ม. เคมี 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

6 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

7 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 17,500 31,500 35,000 35,000 119,000 

8 วท.ม.วิทยาการข้อมูล 21,250 38,250 42,500 42,500 144,500 

9 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (ในเวลาราชการ) 12,500 22,500 25,000 25,000 85,000 

10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

11 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (ในเวลาราชการ) 12,500 22,500 25,000 25,000 85,000 

12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

13 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 17,500 31,500 35,000 35,000 119,000 

14 วศ.ม.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 12,500 22,500 25,000 25,000 85,000 

15 วท.ม. วิทยาการการประเมิน 15,625 28,125 31,250 31,250 106,250 

16 วท.ม. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 16,875 30,375 33,750 33,750 114,750 

17 วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 17,500 31,500 35,000 35,000 119,000 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

18 วท.ม. ตจวิทยา 42,500 67,500 75,000 75,000 260,000 

19 วท.ม. ทันตกรรมคลินิก (กลุ่มนิสิตทั่วไป) 33,750 56,250 62,500 62,500 215,000 

20 
วท.ม. ทันตกรรมคลินิก ( กลุ่มนิสิตทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุข ) 

42,500 67,500 75,000 75,000 260,000 
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2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร – ระดับปริญญาปริญญาโท (ต่อ) 
 

ลำดับ หลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน ยอดรวม 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

21 วท.ม. ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 33,750 56,250 62,500 62,500 215,000 

22 วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 33,750 56,250 62,500 62,500 215,000 

23 วท.ม. ทันตกรรมผู้สูงอายุ 33,750 56,250 62,500 62,500 215,000 

24 วท.ม. กายภาพบำบัด 17,500 31,500 35,000 35,000 119,000 

25 วท.ม. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ในเวลาราชการ) 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

26 วท.ม. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (นอกเวลาราชการ) 17,500 31,500 35,000 35,000 119,000 

27 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ในเวลาราชการ) 20,000 36,000 40,000 40,000 136,000 

28 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (นอกเวลาราชการ) 23,125 41,625 46,250 46,250 157,250 

29 วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

 3. สาขาด้านศึกษาศาสตร ์

30 กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ในเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

31 กศ.ม. วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (นอกเวลาราชการ) 22,500 40,500 45,000 45,000 153,000 

32 กศ.ม. การจัดการอุดมศึกษา (ในเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

33 กศ.ม. การจัดการอุดมศึกษา (นอกเวลาราชการ) 22,500 40,500 45,000 45,000 153,000 

34 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา (ในเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

35 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา (นอกเวลาราชการ) 25,000 45,000 50,000 50,000 170,000 

36 กศ.ม. ศิลปศึกษา  (ในเวลาราชการ)             19,000 34,200 38,000 38,000 129,200 

37 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา  (ในเวลาราชการ)     21,375 38,475 42,750 42,750 145,350 

38 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา   (นอกเวลาราชการ)    25,875 46,125 51,250 51,250 174,500 

39 กศ.ม. เคมี   (ในเวลาราชการ)                  20,000 36,000 40,000 40,000 136,000 

40 กศ.ม. เคมี   (นอกเวลาราชการ)                  25,000 45,000 50,000 50,000 170,000 

41 กศ.ม. ชีววิทยา   (ในเวลาราชการ)            20,000 36,000 40,000 40,000 136,000 

42 กศ.ม. ชีววิทยา    (นอกเวลาราชการ)            25,000 45,000 50,000 50,000 170,000 

 3. สาขาด้านศึกษาศาสตร ์

43 กศ.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) 32,000 54,000 60,000 60,000 206,000 

44 กศ.ม. คณิตศาสตร์   (ในเวลาราชการ)         25,000 45,000 50,000 50,000 170,000 

45 กศ.ม. คณิตศาสตร์  (นอกเวลาราชการ)         33,750 56,250 62,500 62,500 215,000 
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2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร – ระดับปริญญาปริญญาโท (ต่อ) 
 

ลำดับ หลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน ยอดรวม 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  

 3. สาขาด้านศึกษาศาสตร ์

46 กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

47 กศ.ม. สังคมศึกษา (ในเวลาราชการ) 22,500 40,500 45,000 45,000 153,000 

48 กศ.ม. สังคมศึกษา (นอกเวลาราชการ) 24,500 44,100 49,000 49,000 166,600 

 4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤตกิรรมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

49 ศศ.ม. ภาษาไทย 20,000 36,000 40,000 40,000 136,000 

50 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (ในเวลาราชการ) 13,250 23,850 26,500 26,500 90,100 

51 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (นอกเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

52 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล  18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

53 ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

54 วท.ม. ภูมิสารสนเทศ 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

55 ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

56 ศศ.ม. การจัดการทางสังคม (ในเวลาราชการ) 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

57 ศศ.ม. การจัดการทางสังคม (นอกเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

58 ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ (ในเวลาราชการ) 15,000 27,000 30,000 30,000 102,000 

59 ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ (นอกเวลาราชการ) 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

60 รป.ม. นโยบายและการจัดการสาธารณะ 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

61 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (ในเวลาราชการ) 15,500 27,900 31,000 31,000 105,400 

62 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (นอกเวลาราชการ) 16,625 29,925 33,250 33,250 113,050 

63 ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์ 25,000 45,000 50,000 50,000 170,000 

64 วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 18,750 33,750 37,500 37,500 127,500 

65 ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

 5. สาขาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

66 บธ.ม. การจัดการ (ในเวลาราชการ) 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

67 บธ.ม. การจัดการ (นอกเวลาราชการ) 24,375 43,875 48,750 48,750 165,750 

68 บธ.ม. การตลาด (ในเวลาราชการ) 16,250 29,250 32,500 32,500 110,500 

69  บธ.ม. การตลาด (นอกเวลาราชการ) 24,375 43,875 48,750 48,750 165,750 
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2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร – ระดับปริญญาปริญญาโท (ต่อ) 
 

ลำดับ หลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน ยอดรวม 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  

 5. สาขาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

70 บธ.ม. การจัดการ (สำหรับผู้บริหาร) 26,750 47,250 52,500 52,500 179,000 

71 บธ.ม. การตลาด (สำหรับผู้บริหาร) 26,750 47,250 52,500 52,500 179,000 

72 ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การจัดการ 24,375 43,875 48,750 48,750 165,750 

73 ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ 46,000 72,000 80,000 80,000 278,000 

 6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

74 ศศ.ม.ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 21,250 38,250 42,500 42,500 144,500 

75 ศศ.ม. สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 28,500 49,500 55,000 55,000 188,000 

76 ศศ.ม. การออกแบบเพื่อธุรกิจ 28,500 49,500 55,000 55,000 188,000 

77 ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ 28,500 49,500 55,000 55,000 188,000 

 7. หลักสตูรนานาชาติ/หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

78 วท.ม.การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 53,000 81,000 90,000 90,000 314,000 
 

2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร - ระดับปริญญาเอก สำหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท 
 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน 

ยอดรวม งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3  งวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที่ 6 

 1.สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ 

1 ปร.ด. เคมีประยุกต์ 20,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 176,800 

2 ปร.ด. ฟิสิกส์ 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

3 ปร.ด. คณิตศาสตร์ 22,000 31,680 35,200 35,200 35,200 35,200 194,480 

4 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

5 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (ในเวลาราชการ) 21,000 30,240 33,600 33,600 33,600 33,600 185,640 

6 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

7 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (ในเวลาราชการ) 20,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 176,800 

8 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

9 ปร.ด. นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 20,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 176,800 

10 ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

11 ปร.ด. กายภาพบำบัด 23,000 33,120 36,800 36,800 36,800 36,800 203,320 
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2.คา่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร - ระดบัปริญญาเอก สำหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 

แบ่งจ่ายต่อภาคเรียน 

ยอดรวม งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3  งวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที่ 6 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

12 ปร.ด.วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ในเวลาราชการ) 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

13 ปร.ด.วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (นอกเวลาราชการ) 27,800 38,880 43,200 43,200 43,200 43,200 239,480 

14 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 32,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 267,200 

15 ปร.ด. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 25,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 221,000 

16 กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา (ในเวลาราชการ) 32,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 267,200 

17 กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา (นอกเวลาราชการ) 46,000 57,600 64,000 64,000 64,000 64,000 359,600 

18 กศ.ด. ศิลปศึกษา 53,000 64,800 72,000 72,000 72,000 72,000 405,800 

19 กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 29,760 40,896 45,440 45,440 45,440 45,440 252,416 

20 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 22,000 31,680 35,200 35,200 35,200 35,200 194,480 

21 กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 25,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 221,000 

 4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤตกิรรมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

22 ศศ.ด.ภาษาไทย 58,600 70,560 78,400 78,400 78,400 78,400 442,760 

23 ปร.ด.ภาษาและการสื่อสารสากล (ในเวลาราชการ) 24,000 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 212,160 

24 ปร.ด.ภาษาและการสื่อสารสากล (นอกเวลาราชการ) 32,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 267,200 

25 ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 32,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 267,200 

26 ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 20,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 176,800 

27 ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   32,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 267,200 

28 ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์      41,800 53,280 59,200 59,200 59,200 59,200 331,880 

29 ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ 41,800 53,280 59,200 59,200 59,200 59,200 331,880 

30 ปร.ด. ภูมิสารสนเทศ (ในเวลาราชการ) 33,260 44,496 49,440 49,440 49,440 49,440 275,516 

31 ปร.ด. ภูมิสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ) 44,600 56,160 62,400 62,400 62,400 62,400 350,360 

32 ปร.ด. การจัดการทางสังคม 54,400 66,240 73,600 73,600 73,600 73,600 415,040 

33 ปร.ด. สังคมศึกษา (ในเวลาราชการ) 36,200 47,520 52,800 52,800 52,800 52,800 294,920 

34 ปร.ด. สังคมศึกษา (นอกเวลาราชการ) 53,000 64,800 72,000 72,000 72,000 72,000 405,800 

 6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

35 ศศ.ด. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 40,400 51,840 57,600 57,600 57,600 57,600 322,640 

36 ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 61,800 73,440 81,600 81,600 81,600 81,600 461,640 

 6. หลักสตูรนานาชาติ/หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

37 ปร.ด. เศรษฐศาสตร์  72,600 82,620 91,800 91,800 91,800 91,800 522,420 

38 ปร.ด. เศรษฐศาสตร์  83,400 90,720 100,800 100,800 100,800 100,800 577,320 
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3.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร - ระดับปริญญาเอก สำหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาตรี 
    

ลำดับ ชีอหลักสูตร 
แบ่งจ่ายต่อภาคเรยีน 

ยอดรวม   งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที่ 6 งวดที่ 7 งวดที่ 8 

 1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ 

1 ปร.ด. เคมีประยุกต์ 16,875 30,375 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 249,750 

2 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 18,750 33,750 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 277,500 

3 ปร.ด. ฟิสิกส์ 16,938 30,488 33,875 33,875 33,875 33,875 33,875 33,875 250,675 

4 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (ในเวลาราชการ) 12,500 22,500 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 185,000 

5 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 15,000 27,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 222,000 

 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6 ปร.ด. กายภาพบำบัด 20,625 37,125 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 305,250 

7 ปร.ด.นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 16,250 29,250 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 240,500 

8 ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ 20,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 296,000 

9 ปร.ด. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ในเวลาราชการ) 20,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 296,000 

10 ปร.ด. วิทยาการเภสชัภัณฑ์ (นอกเวลาราชการ) 22,500 40,500 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 333,000 

 3. สาขาด้านศึกษาศาสตร ์

11 กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 31,563 53,438 59,375 59,375 59,375 59,375 59,375 59,375 441,250 

 4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤตกิรรมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

12 ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 20,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 296,000 

13 ปร.ด. การจัดการทางสังคม 33,750 56,250 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 465,000 

 5. หลักสตูรนานาชาติ/หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

14 ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ 50,375 77625 86250 86250 86250 86250 86250 86250 645,500 

 
5. วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตอ้งชำระให้ครบก่อนสำเร็จการศึกษา) เป็นดังนี้ 
   (1)  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  อัตราเรียกเก็บ (ต่องวด ตอ่ภาคเรียน) 
        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 สว่น ของอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายหลังหักร้อยละ 20   

45



-7- 
 

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

  (2)  กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีการศึกษาที่กำหนด  ให้จ่ายค่ารักษาสภาพนิสิตจนกว่าจะจบการศึกษา  
นิสิตที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนิสิตกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป    ซึ่งเป็นไป  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
             (3) นิสิตต่างชาติที่อยู่ในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และเป็นไปตามข้อตกลง ให้ใช้อัตราเดียวกับนิสิตชาวไทย 

 6. ค่าธรรมเนยีมเรียกเก็บตามรายการ 
6.1  ค่าธรรมเนยีมการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อัตราเรยีกเก็บ 1,700 บาท 
6.2  ค่าธรรมเนยีมรักษาสภาพนิสิต อัตราเรียกเก็บ 5,000 บาท/ภาคเรยีน 
6. 3   ค่าธรรมเนยีมลาพักการเรียน อัตราเรียกเก็บ 1,000 บาท/ภาคเรียน 
6..4 ค่าธรรมเนยีมการคืนสภาพนสิิต อัตราเรียกเก็บ 1,000 บาท/ครั้ง/รายการ 
6.5  ค่าธรรมเนียมเปลีย่นสาขาวิชา (รวมถึงเปลี่ยนระดบัการศึกษา) อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง/รายการ 
6.6 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมรักษาสภาพล่าช้า อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท/ภาคเรียน 
6.7  ค่าธรรมเนยีมปรับการสง่เอกสารล่าชา้ ที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินการศกึษา หรือตามข้อบงัคับฯ  
       อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท ต่อเรื่อง ตอ่ภาคเรียน 
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อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    

ปีการศึกษา 2564 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่          /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ปีท่ี 1 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 
..................................... 

 

 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 2564 

คณะศึกษำศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ ์

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์  
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 
คณะมนุษยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

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

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร 
 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
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 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำชำวิชำภำษำไทย (ศศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
  สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรสำกล (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำเคมี (วท.ม.) 
 ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 

 สำขำวิชำชีววิทยำ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
  สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ 

สำขำวิชำจุลชีววิทยำประยุกต์ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 
  สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 

สำขำวิชำชีววิทยำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ม.) 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  

นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  
สำขำวิชำเคมี (กศ.ม.) 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล 
 นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ม.) 

   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พินิจ  ข าวงษ ์
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (ปร.ด.) 
  ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ด.) 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  
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สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ด.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
สำขำวิชำฟิสิกส์ (ปร.ด.) 
 ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นพมณี ศุภนาม 

คณะสังคมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (กศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง 
  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (วท.ม.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ 
นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ 

  สำขำวิชำนโยบำยและกำรจัดกำรสำธำรณะ (รป.ม.) 
ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์  

 นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์    
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำรจัดกำร (บธ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 
   นอกเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ 
  สำขำวิชำกำรตลำด (บธ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 
      อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 
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คณะพลศึกษำ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล 
      อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล 
      อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ ์
  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม   
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต  

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ด.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ 

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ 

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (ปร.ด.) 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ปร.ด.) 
 นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

คณะแพทยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำตจวิทยำ (วท.ม.) 

ในเวลาราชการ  อาจารย์ พญ.ศิลดา กนกรังษี 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

  สำขำวิชำนวัตกรรมทำงกำยวิภำคศำสตร์ (ปร.ด.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
คณะเภสัชศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชศำสตร์ (วท.ม.) 

  ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกูลชัย 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกูลชัย 
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คณะกำยภำพบ ำบัด 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (ปร.ด.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน   

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา   
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา  
คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำทันตกรรมคลินิก (วท.ม.) 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 
ทันตกรรมคลินิก สำขำปริทันตวิทยำ 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชื่นชีวิต  ทองศิริ 
  ทันตกรรมคลินิก วิทยำเอ็นโดดอนต์ 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ 
  ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมบูรณะ 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 
  สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 

สำขำวิชำวิทยำกำรช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล (วท.ม.) 
  วิชำเอกศัลยศำสตร์ช่องปำกและทันตกรรมรำกเทียม  
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์   
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สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (ปร.ด.)  

เน้นกำรวิจัย 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kanu Priya Mohan  

มีเรียนรำยวิชำ รับวุฒิ ป.โท 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ มหาวีรชาติกุล 
  สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ  สุภาพ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (ปร.ด.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำสื่อและนวัตกรรมสื่อสำร (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
  สำขำวิชำกำรออกแบบเพื่อธุรกิจ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ 
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คณะเศรษฐศำสตร์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร (ศศ.ม.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช 

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำรจัดตรำสินค้ำสร้ำงสรรค์ (วท.ม.) (หลักสูตรนำนำชำติ) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน 
 สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบ (ศป.ม.) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กรกลด ค าสุข 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา  รอดสการ 
  สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
  กลุ่มวิชำทัศนศิลปศึกษำ  
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ 
  กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล 
 สำขำวิชำศิลปวัฒนธรรมวิจัย (ศศ.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (ส าหรับนิสิตไทย) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า (ส าหรับนิสิตต่างชาติ) 

  สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วีระ  พันธุ์เสือ (ส าหรับนิสิตไทย) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรศักดิ์  จ านงค์สาร (ส าหรับนิสิตต่างชาต)ิ 
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บัณฑิตวิทยำลัย 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ 

 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม  
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ (ปร.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พีรเดช ประคองพันธ์     
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่     สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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 
 

57

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


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   
 

------------------------------------------------------- 
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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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แบบฟอร์มส าหรับนิสิตใช้ติดต่อ         
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 
 บว 12   ค าร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
 บว. 09   แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป  
 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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รายงานความก้าวหน้า 
 บว. 420  แบบรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

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   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต 

 (ส าหรับนิสิตใหม่รหัส 59 เป็นต้นไป) แบบค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต 

เอกสารรับรอง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 เอกสารรับรอง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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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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mailto:phatsakorn@g.swu.ac.th


 
 
 
 
 
 

กฎหมาย/ประกาศที่นิสิตควรทราบเกี่ยวกับ
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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ที่ส านักงานคณบด ี
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