
วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที

กรกฎาคม 2565

-นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด /

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

-อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง   ภาค 1/2565

พ. 13 ก.ค. 65 -วันอาสาฬหบูชา

พฤ. 14 ก.ค. 65 -วันเข้าพรรษา

  
พฤ. 28 ก.ค. 65

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  1/2565 พิมพร์ายงานไดจ้าก

-อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 1/2565 http://supreme.swu.ac.th

สิงหาคม 2565

อ. 2 - พฤ. 4 ส.ค. 65 -งานปฐมนิเทศตอ้นรับนิสิตใหม่และคา่ยเสริมสร้าง

  อตัลกัษณ์นิสิต   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  และพิธีไหวค้รู   ชนัปีที 1   ทุกคณะ

  ประจาํปีการศึกษา 2565

ศ. 5 ส.ค. 65 -ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวชิาการ

  ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2565 http://supreme.swu.ac.th

จ. 8 ส.ค. 65 เปิดเรียน

-วันสุดท้าย นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / http://supreme.swu.ac.th

  ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจการนิสิต)

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2565)

ภาคตน้       :   (จ 8 ส.ค. 2565 – อ 13 ธ.ค. 2565)

พฤ. 11 ส.ค. 65 23.00 น.

ศ. 29 ก.ค. – พ. 3 ส.ค. 65

ประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

เรือง  ปฏิทินการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  2565

            ตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  และมาตรา 44   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2559   และ

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

                                        เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2565    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

            เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  พุทธศกัราช 2559  อาศยัอาํนาจ   

จ. 18 – อา. 24 ก.ค. 65

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

  ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  http://supreme.swu.ac.th

            ใหผู้ป้ฏิบติัการแทน    จึงกาํหนดปฏิทินการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ประจาํปีการศึกษา 2565     ดงัต่อไปนี

            คาํสงัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ที 10189/2563   ลงวนัที  29  ธนัวาคม  2563   เรือง การมอบอาํนาจของอธิการบดี

-ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2565  (นิสิตรหสั  58-64)
(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

จ. 4 ก.ค. – พฤ. 11 ส.ค. 65
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที

ศ. 12 ส.ค. 65

-วันสุดท้าย อาจารย์ทปีรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง

  นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

  ต่างสถาบนั

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

-วันสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 1/2565

  ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

-เริมปรับนิสิตรหัส 58-65  ทีไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

  การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตยืนคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

  อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  1/2565

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 1/2565 พิมพร์ายงานไดจ้าก

(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่)

-อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 1/2565

-นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. -อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  1/2565 http://supreme.swu.ac.th

 (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)  

กนัยายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2565

(นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

  การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

ศ. 2 ก.ย. 65 8.30 – 16.30 น.

ศ. 30 ก.ย. 65 8.30 – 16.30 น. -วันสุดท้ายของการชาํระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

 ไม่ตรงตามกาํหนด ภาค 1/2565  (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ   (องครักษ)์

ตุลาคม 2565

จ. 3 –  ศ. 7 ต.ค. 65 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
             (งดการเรียนการสอน)

พฤ. 13 ต.ค. 65

จ. 24 ต.ค. 65 -ชดเชยวันปิยมหาราช

   พฤศจิกายน 2565

อา. 6 พ.ย. 65  23.00 น. -วันสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2565

  (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

   การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

อ. 23 ส.ค. 65

จ. 15 – จ. 22 ส.ค. 65 -เพมิ – ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาค 1/2565 (นิสิตรหสั 58-65)

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท ี9

  

แจง้ใหท้ราบภายหลงั

8.30 – 15.00 น.

-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

พฤ. 18 ส.ค. 65

อา. 14 ส.ค. 65

(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

พ. 24 ส.ค. 65

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
8.30 – 16.30 น.

พฤ. 25 ส.ค. – จ. 14 พ.ย. 65

พฤ. 1 ก.ย. – อา. 6 พ.ย. 65

23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

8.30 – 16.30 น.

-วันสุดท้ายทีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 2/2564  และภาคฤดูร้อน 3/2564”

  ถึงส่วนส่งเสริมฯ     (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ัญลกัษณ์ I  ทาง Internet

  ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ     http://supreme.swu.ac.th )
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที

จ. 7– ศ. 11 พ.ย. 65  8.30-15.00 น. -นิสิตพบอาจารยที์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 1/2565 หอ้งพกัอาจารยที์ปรึกษา

   และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2565)

ส. 12 - อา. 13 พ.ย. 65 -SWU OPEN HOUSE 2022    (งดการจัดการเรียนการสอน) ส่วนกิจการนิสิต

จ. 14 พ.ย. 65 23.00 น. -วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา  (Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาค 1/2565    (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

-นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด /

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

 -อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง   ภาค 2/2565

-วันสุดท้าย   อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

    การขอถอนวิชา  (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

    ภาค 1/2565    (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

  
อา. 27  พ.ย. 65 -วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาค 1/2565

-สอบปลายภาค  (1/2565)  (Final Examination) แจง้ใหท้ราบภายหลงั

.............................

ธันวาคม 2565

จ. 5 ธ.ค. 65 -วันพ่อแห่งชาติ

จ. 12 ธ.ค. 65 -หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

พ. 14 ธ.ค. 64 -วันปิดภาคเรียนภาคต้น    (วันสําเร็จการศึกษา)

จ. 19-ศ. 23 ธ.ค. 65

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  2/2565 พิมพร์ายงานไดจ้าก

-อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

ศ. 30 ธ.ค. 65 23.00 น.

-วันสุดท้ายทีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004

   ภาค  1/2565

ส. 31 ธ.ค. 65 -วันสินปี 2565

มกราคม 2566

อา. 1 ม.ค. 66 -วันขึนปีใหม่ 2566

จ. 2 ม.ค. 66 -ชดเชยวันขึนปีใหม่ 2566

ศ. 6 ม.ค. 66 -ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวิชาการ

   ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2565 http://supreme.swu.ac.th

จ. 9 ม.ค. 66 เปิดเรียน

-วันสุดท้าย นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / http://supreme.swu.ac.th

   ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั

23.00 น.

(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

   ศรีนครินทรวโิรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

http://supreme.swu.ac.th

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2565)

จ. 21 – อา. 27 พ.ย. 65

23.00 น.

   (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยั

-ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2565   (นิสิตรหสั  58-65)

พ. 16 พ.ย. 65

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

ศ. 13 ม.ค. 66

-งานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปีการศึกษา 2564     (งดการเรียนการสอน)

จ. 28 พ.ย.  – อ. 13 ธ.ค. 65

อ. 15 พ.ย. 65 – ศ. 13 ม.ค. 66

ภาคปลาย    :  (จ. 9 ม.ค. 2566 – ศ. 19 พ.ค. 2566)

-วันสุดท้ายทีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2565” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

   ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   http://supreme.swu.ac.th
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที

-วันสุดท้าย อาจารย์ทปีรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง

   นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

   ต่างสถาบนั

 
-วันสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 2/2565

   ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

จ. 23 ม.ค. 66  -ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวชิาการ

   ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2565 http://supreme.swu.ac.th

-เริมปรับนิสิตรหัส  58-65  ทีไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

   การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตยืนคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

-อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  2/2565

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 2/2565 พิมพร์ายงานไดจ้าก

(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

 -อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 2/2565  

-นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. -อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  2/2565 http://supreme.swu.ac.th

 (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

-นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2565

(นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

  การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

........................................... -กีฬามหาวทิยาลยั         (ไม่งดการเรียนการสอน)

กมุภาพนัธ์ 2566

ศ. 3 ก.พ. 66 8.30 – 16.30 น.

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

...........................................

มีนาคม 2566

ศ. 3 มี.ค. 66 8.30 – 16.30 น. -วันสุดท้ายของการชาํระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไม่ตรงตามกาํหนด ภาค 2/2565   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ   (องครักษ)์

จ. 6 มี.ค. 66 -วันมาฆบูชา

จ. 13 – ศ. 17 มี.ค. 66 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
                (งดการเรียนการสอน)

เมษายน 2566

พฤ. 6 เม.ย. 66 -วันจักรี  

อา. 15 ม.ค. 66

พฤ. 26 ม.ค. – จ. 24 เม.ย. 66

จ. 16 – จ. 23 ม.ค. 66

(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย    ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    http://supreme.swu.ac.th

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

พฤ. 19 ม.ค. 66 8.30 – 16.30 น.
ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

จ. 30 ม.ค.  –  ส. 8 เม.ย. 66

-สภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้าํเร็จการศึกษา ภาคตน้  (ภาค1/2565)

8.30 – 16.30 น.

-วันสุดท้ายทีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 1/2565 ”    ถึงส่วนส่งเสริมฯ

อ. 24 ม.ค. 66

8.30 – 15.00 น.

แจง้ใหท้ราบภายหลงั

-เพมิ-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาค 2/2565     (นิสิตรหสั 58-65)

(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ัญลกัษณ์  I  ทาง Internet  ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

23.00 น.

พ. 25 ม.ค. 66
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ส. 8 เม.ย. 66  23.00 น. -วันสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

   (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม

    การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

พฤ. 13 – ศ. 14 เม.ย. 66 -วันสงกรานต์

จ. 17 –  ศ. 21 เม.ย. 66   08.30-15.00 น. -นิสิตพบอาจารยที์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 2/2565 หอ้งพกัอาจารยที์ปรึกษา

จ. 24 เม.ย. 66 -วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา  (Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาค 2/2565    (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

-นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด /

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

-อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาคฤดูร้อน

   ภาค 3/2565    (เฉพาะนิสิตทีจะสาํเร็จการศึกษาเท่านนั)

-วันสุดท้าย  อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

   การขอถอนวิชา  (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

   ภาค 2/2565   (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

พฤษภาคม 2566

จ. 1 – ศ. 5  พ.ค. 66

พฤ. 4 พ.ค. 66 -วันฉัตรมงคล

อา. 7 พ.ค. 66 -วนัสุดทา้ยของการเรียน  ภาค 2/2565

จ. 8–ศ. 19  พ.ค. 66 -สอบปลายภาค  (2/2565) (Final Examination) แจง้ใหท้ราบภายหลงั

รหัสสอบ 7 08.30 – 16.00

รหัสสอบ 8 08.30 – 16.00

 
จ. 22 พ.ค. 66 -วันปิดภาคเรียนภาคปลาย    (วันสําเร็จการศึกษา)

อ. 23  – พฤ. 25 พ.ค. 66

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  3/2565 พิมพร์ายงานไดจ้าก

-อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 3/2565 http://supreme.swu.ac.th

------------------------ -วันพืชมงคล

จ. 29 พ.ค. 66 เปิดเรียน

-วันสุดท้าย นิสิตยนืคาํร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / http://supreme.swu.ac.th

   ขอสมทบเรียนต่างสถาบนั

มิถุนายน 2566

-วันสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอนภาคฤดูร้อน

   (ภาค 3/2565)    ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

พฤ. 1 มิ.ย. 66

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

ภาคฤดรูอ้น : (จ. 29 พ.ค. 2566 – จ. 31 ก.ค. 2566)

23.00 น.

   และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2565)

พ. 31 พ.ค. 66

-ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2565  (รหสั 58-65)

-นิสิตชันปีที 1 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชานี)

พ. 17 – จ. 22 พ.ค. 66

อ. 25 เม.ย.  – พ. 31 พ.ค.66

-คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2565)

23.00 น.

พ. 26 เม.ย. 66

-สอบปลายภาค (2/2565)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ชันปีที 3   (นิสิตจะตอ้งออกฝึกสอนฯ)

   ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   http://supreme.swu.ac.th

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

-นิสิตชันปีที 3 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชานี)

(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย
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จ. 5 มิ.ย. 66

-วันสุดท้ายทีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004

   ภาค 2/2565

-วันสุดท้าย อาจารย์ทปีรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง

   นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกาํหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

   ต่างสถาบนั

-เริมปรับนิสิตรหัส  58-65  ทีไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

   การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ   (องครักษ)์

23.00 น. -นิสิตยืนคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

   อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  3/2565

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาคฤดูร้อน  (3/2565) พิมพร์ายงานไดจ้าก

(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

-อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาคฤดูร้อน   (3/2565)

อ. 13 – พฤ.29 มิ.ย.  66 -นิสิตแจง้จบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน   ภาค 3/2565

23.00 น.    (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

    การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

-นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. -อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th

   (3/2565)     (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

ศ. 16 มิ.ย. 66 -ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวชิาการ

   ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2565 http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 29 มิ.ย. 66 -วนัสถาปนามหาวทิยาลยั

  23.00 น. -วันสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 3/2565 http://supreme.swu.ac.th

   (นิสิตรหสั 60  เป็นตน้ไปจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม

    การศึกษาใหค้รบจาํนวนภาคการเรียนตามหลกัสูตร)

ศ. 30 มิ.ย. 66 8.30-16.30 น. -วันสุดท้ายของการชาํระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไม่ตรงตามกาํหนด ภาค 3/2565  (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอาํนวยการ  (องครักษ)์

...........................................

กรกฎาคม 2566

จ. 3 –  ศ. 7 ก.ค. 66 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

           (งดการเรียนการสอน)

อ. 11–พฤ. 13 ก.ค.66 8.30-15.00 น. -นิสิตพบอาจารยที์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคฤดูร้อน

    (ภาค 3/2565)

อ. 6 มิ.ย. 66

23.00 น.

พ. 14 มิ.ย. – ศ. 14 ก.ค. 66

-สภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้าํเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2565)

-ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ   พระบรมราชินี

-เพมิ-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2565 (นิสิตรหสั 58-65)
(ตลอด    24   ชัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

แจง้ใหท้ราบภายหลงั

ศ. 9 มิ.ย. 66

   ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ           http://supreme.swu.ac.th

ชําระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถงึเวลา  23.00 น.)

    ศรีนครินทรวโิรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

จ. 12 มิ.ย. 66

23.00 น.

พ. 7 มิ.ย. 66

   (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวทิยาลยั

ศ. 2 – ศ. 9 มิ.ย. 66

หอ้งพกัอาจารยที์ปรึกษา

-วันสุดท้ายทีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2565” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

8.30-16.30 น.

http://supreme.swu.ac.th

8.30 – 16.30 น.
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-วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn) http://supreme.swu.ac.th

   ของนิสิต  ภาคฤดูร้อน  (3/2565)     (บางรายวชิาและทุก

จ. 17 ก.ค. 66 -ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ

   ตามแบบ  มคอ.7    ประจําปีการศึกษา 2565 http://supreme.swu.ac.th

-วันสุดท้าย   อาจารย์ทีปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

   การขอถอนวิชา   (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

   ภาคฤดูร้อน  (3/2565)     (บางรายวชิาและทุกรายวชิา)

อา. 23 ก.ค. 66 -วนัสุดทา้ยของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2565)

จ. 24 – จ. 31 ก.ค. 66 -สอบปลายภาค  (3/2565)  (Final Examination) แจง้ใหท้ราบภายหลงั

ศ. 28 ก.ค. 66

สิงหาคม 2566

อ. 1 ส.ค. 66 -วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน    (วันสําเร็จการศึกษา)

 -วันอาสาฬหบูชา

พ. 2 ส.ค. 66 -วันเข้าพรรษา

จ. 14 ส.ค. 66 -ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที 9

อ. 15 ส.ค. 66 23.00 น.

-วันสุดท้ายทีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004

   ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2565)

กนัยายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

...........................................

   ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

23.00 น.

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

                              อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

                             รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบติัการแทน

   ถึงส่วนส่งเสริมฯ  (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)   ทางInternet

-สภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้าํเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2565)

23.00 น.อา. 18 ก.ค. 66

                      (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ปานสิริ   พนัธ์ุสุวรรณ)

ประกาศ   ณ   วนัที            เมษายน    พ.ศ.   2565

ศ. 14 ก.ค. 66

-วันสุดท้ายทีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2565)” (Grade)

http://supreme.swu.ac.th
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