ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื�อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562
------------------------------------------

เพื�อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
คําสั�งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที� 2410/2559 ลงวันที� 24 สิงหาคม 2559 เรื�อง การมอบอํานาจของอธิการบดี
ให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี�

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กรกฎาคม 2562

กิจกรรม

สถานที�

จ 22 – อา 28 ก.ค. 62
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 1/2562
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2562 (นิสิตรหัส 55-61)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

จ 29 ก.ค. 62

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

จ 8 ก.ค. – ศ 16 ส.ค. 62

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

สิงหาคม 2562

พฤ 1 – จ 5 ส.ค. 62

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2562)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2562
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 1/2562
ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
มศว องครักษ์ (ส่วนกิจการนิสิต)
ศรีนครินทรวิโรฒ ชั�นปีที� 1 ทุกคณะ
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู
มศว องครักษ์ (ส่วนกิจการนิสิต)
ชั�นปีที� 1 ทุกคณะ ประจําปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา
http://tqf.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ภาค 1/2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9

จ 5 – พฤ 8 ส.ค. 62
พฤ 8 ส.ค. 62
ศ 9 ส.ค. 62
จ 12 ส.ค. 62

ภาคต้น
อ 13 ส.ค. 62

ศ 16 ส.ค. 62

23.00 น.

อา 18 ส.ค. 62

23.00 น.

: (อ 13 ส.ค. 2562 – อ 17 ธ.ค. 2562)
เปิดเรียน

วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง
http://supreme.swu.ac.th
นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน
ต่างสถาบัน

-2-

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที�

จ 19 – จ 26 ส.ค. 62
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

เพิ�ม – ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2562 (นิสิตรหัส 55-61)
เพิ�ม – ลดวิชา (นิสิตรหัส 62)
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2562
พฤ 22 ส.ค. 62
ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th
อา 25 ส.ค. 62
23.00 น.
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 1/2562
อ 27 ส.ค. 62
เริ�มปรับนิสิตรหัส 55-61 ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกําหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
พ 28 ส.ค. 62
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2562
พิมพ์รายงานได้จาก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 1/2562
พฤ 29 ส.ค. – จ 18 พ.ย. 62
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 1/2562 http://supreme.swu.ac.th
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

กันยายน 2562

จ 2 ก.ย. – ส 2 พ.ย. 62
ศ 6 ก.ย. 62

นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 2/2561 และภาคฤดูร้อน 3/2561”
ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )

ตุลาคม 2562

8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 1/2562 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
จ 7 – ศ 11 ต.ค. 62
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
(งดการเรียนการสอน)
จ 14 ต.ค. 62
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
พ 23 ต.ค. 62
วันปิยมหาราช
ศ 4 ต.ค. 62

พฤศจิกายน 2562

ส 2 พ.ย. 62

23.00 น.

จ 11 – ศ 15 พ.ย. 62 8.30-15.00 น.
อ 12 พ.ย. 62
จ 18 พ.ย. 62

23.00 น.

วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา วางแผนการเรียนภาค 1/2562 ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2562)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561
วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
ภาค 1/2562 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

อ 19 พ.ย. 62 – ศ 10 ม.ค. 63
พ 20 พ.ย. 62

23.00 น.

ศ 22 – ส 23 พ.ย. 62
จ 25 พ.ย. – อา 1 ธ.ค. 62
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

ศ 29 พ.ย. 62

ธันวาคม 2562

ศ 3 ม.ค. 63

สถานที�
http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

ส่วนกิจการนิสิต
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2562 (นิสิตรหัส 55-62)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2562
(Final Examination)

แจ้งให้ทราบภายหลัง

วันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิดภาคเรียนภาคต้น (วันสําเร็จการศึกษา)
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2562)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2562
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 2/2562
วันสิ�นปี 2562

อ 31 ธ.ค. 62
พ 1 ม.ค. 63
พฤ 2 ม.ค. 63

นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 2/2562
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาค 1/2562 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
SWU OPEN HOUSE 2019 (งดการจัดการเรียนการสอน)

สอบปลายภาค (1/2562)

จ 2 – อ 17 ธ.ค. 62
พฤ 5 ธ.ค. 62
อ 10 ธ.ค. 62
พ 18 ธ.ค. 62
จ 23 - ศ 27 ธ.ค. 62

มกราคม 2563

กิจกรรม

วันขึ�นปีใหม่ 2563
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา
http://tqf.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ภาค 2/2562
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2562” (Grade) ถึงส่วนส่งเสริมฯ
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )

ภาคปลาย : (จ 6 ม.ค. 2563 – จ 18 พ.ค. 2563)
จ 6 ม.ค. 63

ศ 10 ม.ค. 63

23.00 น.

อา 12 ม.ค. 63

23.00 น.

จ 13 – จ 20 ม.ค. 63
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

เปิดเรียน

วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง
http://supreme.swu.ac.th
นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน
ต่างสถาบัน
เพิ�ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2562 (นิสิตรหัส 55-62)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที�

8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2562
ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th
อา 19 ม.ค. 63
23.00 น.
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
จ 20 ม.ค. 63
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
http://tqf.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ภาค 1/2562
อ 21 ม.ค. 63
เริ�มปรับนิสิตรหัส 55-62 ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกําหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
พ 22 ม.ค. 63
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2562
พิมพ์รายงานได้จาก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2562
พฤ 23 ม.ค. – จ 20 เม.ย. 63
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 2/2562 http://supreme.swu.ac.th
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
จ 27 ม.ค. – ส 4 เม.ย. 63
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
ศ 31 ม.ค. 63
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2562 ” ถึงส่วนส่งเสริมฯ
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤ 16 ม.ค. 63

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

กุมภาพันธ์ 2563

จ 10 ก.พ. 63
ศ 28 ก.พ. 63

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

กีฬามหาวิทยาลัย

ชดเชยวันมาฆบูชา
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 2/2562 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคต้น (ภาค1/2562)

มีนาคม 2563

สอบกลางภาค (Midterm Examination)

จ 2 – ศ 6 มี.ค. 63

เมษายน 2563

(ไม่งดการเรียนการสอน)

(งดการเรียนการสอน)

แจ้งให้ทราบภายหลัง

http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
จ 6 เม.ย. 63
วันจักรี
อ 7 – ศ 10 เม.ย. 63 8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา วางแผนการเรียนภาค 2/2562 ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)
จ 13 – พ 15 เม.ย. 63
วันสงกรานต์
จ 20 เม.ย. 63
23.00 น.
วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
ภาค 2/2562 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

ส 4 เม.ย. 63

23.00 น.
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

อ 21 เม.ย. – พ 3 มิ.ย. 63

พ 22 เม.ย. 63

23.00 น.

จ 27 เม.ย. – ศ 1 พ.ค. 63

พฤษภาคม 2563

ศ 1 พ.ค. 63
จ 4 – จ 18 พ.ค. 63
พ 6 พ.ค. 63
อ 19 พ.ค. 63
พ 20 – จ 25 พ.ค. 63
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

กิจกรรม

สถานที�

นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /
http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาคฤดูร้อน
ภาค 3/2562 (เฉพาะนิสิตที�จะสําเร็จการศึกษาเท่านั�น)
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ
http://supreme.swu.ac.th
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาค 2/2562 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
สอบปลายภาค (2/2562) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ชั�นปีที� 4 (นิสิตจะต้องออกฝึกสอนฯ)
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2562
สอบปลายภาค (2/2562) (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
วันวิสาขบูชา
วันปิดภาคเรียนภาคปลาย (วันสําเร็จการศึกษา)
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2562 (รหัส 55-62)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

อ 26 – พฤ 28 พ.ค. 63

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2562)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2562
พิมพ์รายงานได้จาก
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2562
ศ 29 พ.ค. 63
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2562” (Grade) ถึงส่วนส่งเสริมฯ
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
-----------------------วันพืชมงคล

มิถุนายน 2563

ภาคฤดูร้อน : (จ 1 มิ.ย. 2563 – ศ 7 ส.ค. 2563)

จ 1 มิ.ย. 63

เปิดเรียน

อ 2 มิ.ย. 63

พ 3 มิ.ย. 62
พฤ 4 – พ 10 มิ.ย. 63
(ตลอด 24 ชั�วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

ศ 5 มิ.ย. 63

23.00 น.

วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อน
ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
(ภาค 3/2562) ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพิ�ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2562 (นิสิตรหัส 55-62)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง
นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน
ต่างสถาบัน

http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที�

นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาค 3/2562
พฤ 11 มิ.ย. 63
เริ�มปรับนิสิตรหัส 55-62 ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
การศึกษาตามกําหนด (ค่าปรับวันละ 30 บาท)
ศ 12 มิ.ย. 63
8.30-16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคฤดูร้อน (3/2562) พิมพ์รายงานได้จาก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาคฤดูร้อน (3/2562)
จ 15 มิ.ย. – พฤ 2 ก.ค. 63
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาค 3/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
อ 16 มิ.ย. – ศ 24 ก.ค. 63
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง ภาคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th
(3/2562) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
ฝ่ายวิชาการ
ศ 19 มิ.ย. 63
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
http://tqf.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ภาค 2/2562
จ 29 มิ.ย. 63
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
..........................................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2562)
อ 9 มิ.ย. 63

กรกฎาคม 2563

พฤ 2 ก.ค. 63
ศ 3 ก.ค. 63

จ 6 ก.ค. 63
อ 7 – ศ 10 ก.ค. 63
จ 20 ก.ค. 63
อ 21–พฤ 23 ก.ค.63
ศ 24 ก.ค. 63
อา 26 ก.ค. 63
อ 28 ก.ค. 63
ศ 31 ก.ค. 63

23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2562
(นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 3/2562 (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ (องครักษ์)
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง
(งดการเรียนการสอน)
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
http://tqf.swu.ac.th/
ตามแบบ มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2562
8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคฤดูร้อน
ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา
(ภาค 3/2562)
23.00 น.
วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน (3/2562) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
23.00 น.
วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ
http://supreme.swu.ac.th
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาคฤดูร้อน (3/2562) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)

23.00 น.
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วัน/เดือน/ปี
สิงหาคม 2563

จ 3 – ศ 7 ส.ค. 63
จ 10 ส.ค. 63
พ 12 ส.ค. 63
ศ 14 ส.ค. 63

กันยายน 2563

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

เวลา

กิจกรรม
สอบปลายภาค (3/2562)

(Final Examination)

สถานที�
แจ้งให้ทราบภายหลัง

วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน (วันสําเร็จการศึกษา)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)” (Grade)
ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทางInternet
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)

ประกาศ ณ วันที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

