
วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่
กรกฎาคม 2563

นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด /
ขอสมทบเรียนตางสถาบัน http://supreme.swu.ac.th

อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง   ภาค 1/2563

  
อ 28 ก.ค. 63

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5   ภาค  1/2563 พิมพรายงานไดจาก
อาจารยผูสอนพิมพ ทบ.7/1    ภาค 1/2563 http://supreme.swu.ac.th

สิงหาคม 2563
ศ 7 ส.ค. 63 ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝายวิชาการ

ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2563 http://supreme.swu.ac.th

จ 10 ส.ค. 63 เปดเรียน
พ 12 ส.ค. 63

วันสุดทาย นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th

ขอสมทบเรียนตางสถาบัน
วันสุดทาย อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง
นิสิตขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

ตางสถาบัน

เพิ่ม – ลดวิชา        (นิสิตรหัส 63)

จ 20 – อา 26 ก.ค. 63

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)

คณะพิมพ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2563)

ภาคตน       :   (จ 10 ส.ค. 2563 – อ 15 ธ.ค. 2563)

23.00 น.

ศ 14 ส.ค. 63

อ 7 ก.ค. – ศ 14 ส.ค. 63

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เร่ือง  ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2563

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

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

                          เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563    เปนไปดวยความเรียบรอย 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2559  อาศัยอํานาจ   

ใหผูปฏิบัติการแทน    จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2563     ดังตอไปน้ี
คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ 2410/2559    ลงวันที่  24  สิงหาคม  2559   เร่ือง  การมอบอํานาจของอธิการบดี

ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563  (นิสิตรหัส  56-62)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ

จ 17 – จ 24 ส.ค. 63 เพิ่ม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ภาค 1/2563  (นิสิตรหัส 56-62)

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

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

23.00 น.

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)

พ 29 ก.ค. – จ 3 ส.ค. 63

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

อา 16 ส.ค. 63
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่

วันสุดทายของการขอแกไขตารางสอน ภาค 1/2563
ถึงสวนสงเสริมและบริการการศึกษา

23.00 น. นิสิตย่ืนคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา http://supreme.swu.ac.th

อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาค  1/2563
อ 25 ส.ค. 63 เริ่มปรับนิสิตรหัส  56-62  ท่ีไมชําระเงินคาธรรมเนียม สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง

การศึกษาตามกําหนด       (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5  ภาค 1/2563 พิมพรายงานไดจาก
(นิสิตจะตองตรวจสอบวารายวิชาถูกตอง ครบถวนหรือไม)
อาจารยผูสอนพิมพ ทบ. 7/2   ภาค 1/2563
นิสิตขอถอนวิชา  (Withdrawn)

23.00 น. อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาค  1/2563 http://supreme.swu.ac.th

(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)  

กันยายน 2563                                                                                               
นิสิตแจงจบการศึกษา ภาค 1/2563
(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
ศ 4 ก.ย. 63 8.30 – 16.30 น.

ตุลาคม 2563
ศ 2  ต.ค. 63 8.30 – 16.30 น. วันสุดทายของการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง

ไมตรงตามกําหนด ภาค 1/2563   (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ)
จ 5  –  ศ 9 ต.ค. 63 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

             (งดการเรียนการสอน)
อ 13 ต.ค. 63
ศ 23 ต.ค. 63 วันปยมหาราช

ศ 6 - ส 7 พ.ย. 63 SWU OPEN HOUSE 2020    (งดการจัดการเรียนการสอน) สวนกิจการนิสิต
อา 8 พ.ย. 63  23.00 น. วันสุดทายนิสิตแจงจบการศึกษา ภาค 1/2563

(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 1/2563 หองพักอาจารยที่ปรึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2563)

จ 16 พ.ย. 63 23.00 น. วันสุดทายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

 ภาค 1/2563    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด /
ขอสมทบเรียนตางสถาบัน http://supreme.swu.ac.th

 อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง   ภาค 2/2563

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

อ 1 ก.ย. – อา 8 พ.ย. 63

ถึงสวนสงเสริมฯ     (อาจารยผูสอนบันทึกการแกสัญลักษณ I  ทาง Internet

พ 26 ส.ค. 63

สวนสงเสริมฯ (ประสานมิตร)8.30 – 16.30 น.

พฤ 27 ส.ค. – จ 16 พ.ย. 63

http://supreme.swu.ac.th

อา 23 ส.ค. 63

   พฤศจิกายน 2563

จ 9 –  ศ 13 พ.ย. 63      8.30-15.00 น.

8.30 – 15.00 น.

ชดเชยวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

แจงใหทราบภายหลัง

อ 17 พ.ย. 63 – ศ 8 ม.ค. 64

พฤ 20 ส.ค. 63

วันสุดทายที่คณะตองสง  “ผลการแกสัญลักษณ I ภาค 2/2562  และภาคฤดูรอน 3/2562”
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่

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

 ภาค 1/2563    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

  
ศ 27  พ.ย. 63 วันสุดทายของการเรียน ภาค 1/2563

สอบปลายภาค  (1/2563)  (Final Examination) แจงใหทราบภายหลัง
.............................

ธันวาคม 2563
จ 7 ธ.ค. 63 ชดเชยวันพอแหงชาติ
พฤ 10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
พ 16 ธ.ค. 63 วันปดภาคเรียนภาคตน    (วันสําเร็จการศึกษา)
จ 21 - ศ 25 ธ.ค. 63

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5   ภาค  2/2563 พิมพรายงานไดจาก
อาจารยผูสอนพิมพ ทบ.7/1    ภาค 2/2563 http://supreme.swu.ac.th

อ 29 ธ.ค. 63 ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝายวิชาการ
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2563 http://supreme.swu.ac.th

พ 30 ธ.ค. 63 8.30 – 16.30 น.

พฤ 31 ธ.ค. 63 วันส้ินป 2563

มกราคม 2564
ศ 1 ม.ค. 64 วันขึ้นปใหม 2564

จ 4 ม.ค. 64 เปดเรียน
วันสุดทาย นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th

ขอสมทบเรียนตางสถาบัน
วันสุดทาย อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง
นิสิตขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

ตางสถาบัน

 
วันสุดทายของการขอแกไขตารางสอน ภาค 2/2563
ถึงสวนสงเสริมและบริการการศึกษา

23.00 น. นิสิตย่ืนคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา http://supreme.swu.ac.th

อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาค 2/2563

เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   ภาค 2/2563     (นิสิตรหัส 56-63)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    http://supreme.swu.ac.th

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)
8.30 – 16.30 น.

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปการศึกษา 2562     (งดการเรียนการสอน)
จ 30 พ.ย.  – อ 15 ธ.ค. 63

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)

ศ 8 ม.ค. 64

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

พ 18 พ.ย. 63

จ 11 – จ 18 ม.ค. 64

สวนสงเสริมฯ (ประสานมิตร)

จ 23 – อา 29 พ.ย. 63

พฤ 14 ม.ค. 64

อา 17 ม.ค. 64

ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563   (นิสิตรหัส  56-63)

ภาคปลาย    :  (จ 4 ม.ค. 2564 – จ 17 พ.ค. 2564)

23.00 น.

23.00 น.

อา 10 ม.ค. 64

คณะพิมพ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563)

23.00 น.

วันสุดทายที่คณะตองสง “ผลการสอบ ภาค 1/2563” (Grade)   ถึงสวนสงเสริมฯ
(อาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่

จ 18 ม.ค. 64  ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2563 http://supreme.swu.ac.th

อ 19 ม.ค. 64  เริ่มปรับนิสิตรหัส  56-63  ท่ีไมชําระเงินคาธรรมเนียม สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง
การศึกษาตามกําหนด       (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5  ภาค 2/2563 พิมพรายงานไดจาก
(นิสิตจะตองตรวจสอบวารายวิชาถูกตอง ครบถวนหรือไม) http://supreme.swu.ac.th

 อาจารยผูสอนพิมพ ทบ. 7/2   ภาค 2/2563  
นิสิตขอถอนวิชา  (Withdrawn)

23.00 น. อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาค  2/2563 http://supreme.swu.ac.th

(บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
นิสิตแจงจบการศึกษา ภาค 2/2563
(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)
ศ 29 ม.ค. 64 8.30 – 16.30 น.

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

.......................................... กีฬามหาวิทยาลัย         (ไมงดการเรียนการสอน)

กุมภาพันธ 2564
พฤ 25 ก.พ. 64 8.30 – 16.30 น. วันสุดทายของการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง

ไมตรงตามกําหนด ภาค 2/2563   (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ)
ศ 26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
..........................................

มีนาคม 2564
จ 1 – ศ 5 มี.ค. 64 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

                (งดการเรียนการสอน)

เมษายน 2564
ส 3 เม.ย. 64  23.00 น. วันสุดทายนิสิตแจงจบการศึกษา ภาค 2/2563 http://supreme.swu.ac.th

(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

อ 6 เม.ย. 64 วันจักรี  

นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 2/2563 หองพักอาจารยที่ปรึกษา

วันสงกรานต
จ 19 เม.ย. 64 วันสุดทายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

 ภาค 2/2563    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด /
ขอสมทบเรียนตางสถาบัน http://supreme.swu.ac.th

อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาคฤดูรอน
ภาค 3/2563     (เฉพาะนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาเทานั้น)

พ 7 –  ศ 9 เม.ย. 64       8.30-15.00 น.

8.30 – 15.00 น.

แจงใหทราบภายหลัง

จ 25 ม.ค.  –  ส 3 เม.ย. 64

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ภาคตน  (ภาค1/2563)

พ 20 ม.ค. 64

วันสุดทายที่คณะตองสง  “ผลการแกสัญลักษณ I ภาค 1/2563 ”    ถึงสวนสงเสริมฯ

และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน (ภาค 3/2563)

(อาจารยผูสอนบันทึกการแกสัญลักษณ  I  ทาง Internet  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ 13 – พฤ 15 เม.ย. 64

อ 20 เม.ย.  – พ 2 มิ.ย. 64

23.00 น.

พฤ 21 ม.ค. – จ 19 เม.ย. 64
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่

วันสุดทาย   อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

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

ภาค 2/2563    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

ศ 30 เม.ย. 64 วันสุดทายของการเรียน  ภาค 2/2563

พฤษภาคม 2564
สอบปลายภาค  (2/2563)   (Final Examination) แจงใหทราบภายหลัง

อ 4 พ.ค. 64 วันฉัตรมงคล
พ 12 พ.ค. 64 08.30 – 16.00 น.
พฤ 13 พ.ค. 64 08.30 – 16.00 น.
อ 18 พ.ค. 64 วันปดภาคเรียนภาคปลาย    (วันสําเร็จการศึกษา)

 

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5   ภาค  3/2563 พิมพรายงานไดจาก
อาจารยผูสอนพิมพ ทบ.7/1    ภาค 3/2563 http://supreme.swu.ac.th

พ 26 พ.ค. 64 วันวิสาขบูชา

------------------------ วันพืชมงคล

จ 31 พ.ค. 64 เปดเรียน
มิถุนายน 2564

วันสุดทาย นิสิตย่ืนคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th

ขอสมทบเรียนตางสถาบัน
วันสุดทายของการขอแกไขตารางสอนภาคฤดูรอน
(ภาค 3/2563)    ถึงสวนสงเสริมและบริการการศึกษา

พฤ 3 มิ.ย. 64

  
วันสุดทาย อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง
นิสิตขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th

ตางสถาบัน
23.00 น. นิสิตย่ืนคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา http://supreme.swu.ac.th

อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาค 3/2563

ศ 4 – พฤ 10 มิ.ย. 64 เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน 3/2563 (นิสิตรหัส 56-63)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           http://supreme.swu.ac.th

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี

(อาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

จ 26  – ศ 30  เม.ย. 64

ศ 28 พ.ค. 64

พ 9 มิ.ย. 64

 

คณะพิมพ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2563)อ 25  – พฤ 27 พ.ค. 64

สอบปลายภาค (2/2563)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ช้ันปท่ี 4   (นิสิตจะตองออกฝกสอนฯ)

8.30 – 16.30 น. วันสุดทายที่คณะตองสง “ผลการสอบ ภาค 2/2563” (Grade)   ถึงสวนสงเสริมฯ

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

ศ 4 มิ.ย. 64

พ 21 เม.ย. 64

พ 19 – จ 24 พ.ค. 64 ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน 3/2563  (รหัส 56-63)

นิสิตช้ันปท่ี 1 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไมตองลงทะเบียนวิชานี้)
นิสิตช้ันปท่ี 3 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไมตองลงทะเบียนวิชานี้)

สวนสงเสริมฯ (ประสานมิตร)

23.00 น.

จ 3 – จ 17  พ.ค. 64

23.00 น.

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเวนวันสุดทาย

ชําระเงินคาธรรมเนียมฯ   ไดถึงเวลา  23.00 น.)

ภาคฤดูรอน : (จ 31 พ.ค. 2564 – ศ 6 ส.ค. 2564)

พ 2 มิ.ย. 64
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานที่

ศ 11 มิ.ย. 64  เริ่มปรับนิสิตรหัส  56-63  ท่ีไมชําระเงินคาธรรมเนียม สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง
การศึกษาตามกําหนด       (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ทบ.5  ภาคฤดูรอน  (3/2563) พิมพรายงานไดจาก
(นิสิตจะตองตรวจสอบวารายวิชาถูกตอง ครบถวนหรือไม) http://supreme.swu.ac.th

อาจารยผูสอนพิมพ ทบ. 7/2   ภาคฤดูรอน   (3/2563)
นิสิตแจงจบการศึกษา   ภาคฤดูรอน   ภาค 3/2563
(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

นิสิตขอถอนวิชา  (Withdrawn)
23.00 น. อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติคํารอง  ภาคฤดูรอน http://supreme.swu.ac.th

(3/2563)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
ศ 18 มิ.ย. 64 ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝายวิชาการ

ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2563 http://supreme.swu.ac.th

อ 29 มิ.ย. 64 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
..........................................

กรกฎาคม 2564
พฤ 1 ก.ค. 64  23.00 น. วันสุดทายนิสิตแจงจบการศึกษา ภาค 3/2563 http://supreme.swu.ac.th

(นิสิตรหัส 59  เปนตนไปจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาใหครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

ศ 2 ก.ค. 64 8.30-16.30 น. วันสุดทายของการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สวนสงเสริมฯ, สวนการคลัง
ไมตรงตามกําหนด ภาค 3/2563   (คาปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ  (องครักษ)

อ 5 –  ศ 9 ก.ค. 64 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
           (งดการเรียนการสอน)

จ 19 ก.ค. 64 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.7    ประจําปการศึกษา 2563 http://supreme.swu.ac.th

อ 20–พฤ 22 ก.ค.64 8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคฤดูรอน
 (ภาค 3/2563)
วันสุดทายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

ภาคฤดูรอน  (3/2563)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
วันสุดทาย   อาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

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

ภาคฤดูรอน  (3/2563)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
จ 26 ก.ค. 64 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา
พ 28 ก.ค. 64
ศ 30 ก.ค. 64 วันสุดทายของการเรียนภาคฤดูรอน (ภาค 3/2563)

สิงหาคม 2564
จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64 สอบปลายภาค  (3/2563) (Final Examination) แจงใหทราบภายหลัง
จ 9 ส.ค. 64 วันปดภาคเรียนภาคฤดูรอน    (วันสําเร็จการศึกษา)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ

อา 25 ก.ค. 64 23.00 น.

จ 14 มิ.ย. 64

แจงใหทราบภายหลัง

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2563)

8.30-16.30 น.

พ 16 มิ.ย. – ศ 23 ก.ค. 64

23.00 น.

หองพักอาจารยที่ปรึกษา

ศ 23 ก.ค. 64

อ 15 มิ.ย. – พฤ 1 ก.ค. 64
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พฤ 12 ส.ค. 64
ศ 13 ส.ค. 64 8.30 – 16.30 น.

กันยายน 2564                                                                                                
..........................................

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                             รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน

ถึงสวนสงเสริมฯ  (อาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)   ทางInternet

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน  (ภาค 3/2563)

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

วันสุดทายที่คณะตองสง “ผลการสอบ ภาคฤดูรอน (ภาค 3/2563)” (Grade)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี 9

                              (ศาสตราจารย ดร. ปานสิริ   พันธุสุวรรณ)

ประกาศ   ณ   วันที่      2     มีนาคม    พ.ศ.   2563


