
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
………………………………………………………………………………………….. 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดีให้
ผู้ปฏิบัติการแทน จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2562    
จ 8 ก.ค. – ศ 16 ส.ค. 62  ยื่นค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป

สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2562 
บัณฑิตวิทยำลัย 

จ.8 – อำ 21 ก.ค. 62  ผู้ประสำนคณะ/สถำบัน/ส ำนัก เปดิรำยวิชำในระบบ คณะ/สถำบัน/ส ำนัก 
จ 22 – อำ 28 ก.ค.62 

 
 
 

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย (รอบท่ี 1)  ภำค 1/2562 รหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 60-61 (ป.เอก) /รหัส 61 (ป.โท) ทำง Internet ของ
มหำวิทยำลยั 
ช าระค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 28 ก.ค.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ก.ค. 62  ประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำนสิิตระดบับัณฑิตศึกษำ ช้ันปีท่ี 1 บัณฑิตวิทยำลัย 
สิงหาคม 2562    

ส.ค. 62 8.00–12.00 น. 
13.00–16.00 น. 

ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษำ 
นิสิตใหม่พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสตูรประจ ำสำขำวิชำ 

หอประชุมมหำวิทยำลัย 
ตำมประกำศก ำหนดกำร

ปฐมนิเทศ 
นิสิตใหมร่ะดับบณัฑติศึกษำ 

อ. 6 ส.ค. 62  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ส.ค. 62  
ศ 9 ส.ค. 62  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ำรำยละเอยีดรำยวิชำตำมแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ำมี)  ภำค 1/2562 ลงระบบ TQF ของ
มหำวิทยำลยั  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
จ 12 ส.ค. 61  วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 

ภาค 1/2562 (ภาคต้น) อ 13 สิงหาคม 2562 – ศ 3 มกราคม 2563 
 

สิงหาคม 2562    
อ 13 ส.ค. 62  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 
 
 
 



วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
อ 13 ส.ค.- อ 10 ก.ย.62  -สมัครสอบพิเศษ  

1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ   
2.ระดับปริญญาโท  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ  /  
สอบประมวลควำมรู้    
3.ระดับปริญญาเอก  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ  /  
สอบวัดคณุสมบตั ิ

http://supreme.swu.ac.th 

อ 13 ส.ค.- อ 10 ก.ย.62  -นิสิตป.โทควบเอก รหัส 55-58 ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมเหมำ
จ่ำยครบแล้วลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญำนิพนธ ์
- นิสิตป.เอก รหัส 57-59 ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมเหมำจำ่ย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษำสภำพนิสิต/ลงทะเบียน 
ปริญญำนิพนธ ์ 
- นิสิตป.โท รหัส 58-60 ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมเหมำจ่ำยครบ
แล้วลงทะเบียน รักษำสภำพนสิิต/ลงทะเบยีน 
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ ์
ช าระค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง  
ยกเว้น วันสุดท้าย (อ 10 ก.ย.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 18 ส.ค. 62  วันสุดท้ายขอเรียนหน่วยกติเกินก ำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอ
ไปสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

จ 19 – จ 26 ส.ค. 62 
 
 
 

 เพ่ิม – ลดวิชา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบ
ที่ 2) ภำค 1/2562 รหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/รหัส 60-61 
(ป.เอก) /รหัส 61 (ป.โท) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ  ตลอด  24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 26 ส.ค. 62) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 22 ส.ค.62 8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของกำรแก้ไขตำรำงสอน ภำค 1/2562 
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อ 27 ส.ค. 62  เร่ิมปรับนิสิตรหัส 59-61 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 60-61 
(ป.เอก ) / รหัส 61 (ป.โท) ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด   

บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง 

พ 28 ส.ค. 62 8.30–16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภำค 1/2562 
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อำจำรยผ์ู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2  ภำค 1/2562 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 29 ส.ค.- จ 18 พ.ย. 62 8.30-16.30 น. ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภำค 1/2562 (บำงรำยวิชำ
และทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตช้ันปทีี่ 1 ภำคเรียนแรกหำ้ม
ถอนรำยวิชำทุกรำยวิชำและกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย 

กันยำยน 2562    
อ. 2 ก.ย. 62  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ก.ย. 62  
ศ 6 ก.ย. 62 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I  

ภำค 2/2561 และภำคฤดรู้อน 3/2561  ถึงบัณฑิตวิทยำลัย 
(อำจำรย์ผูส้อนบันทึกกำรแกส้ัญลกัษณ์ I  ทำง Internet) 

http://supreme.swu.ac.th 

อ 10 ก.ย. 62  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  
พ 11 ก.ย. 62  เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ช าระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิต

รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง 

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลำคม 2562    
อ 7 ต.ค. 62  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ต.ค. 62  

จ 7 – ส 12 ต.ค. 62  สอบกลางภาค ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  
จ 14 ต.ค. 62  วันหยุดชดเชยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พ 23 ต.ค. 62  วันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช  
อำ 27 ต.ค. 62  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปรญิญำโท ภำค 1/2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์สอบกอ่น  

1 สัปดำห์ ทำงhttp://grad.swu.ac.th 
พฤศจิกำยน 2562    

จ 4 พ.ย. 62  วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ 
ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์ 
จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อ 5 พ.ย. 62  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน พ.ย. 62  
จ 11 – อำ 17 พ.ย.62  นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวำงแผนกำรลงทะเบยีนเรยีน 

ภำค 2/2562 
 

อ 12 พ.ย. 62  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
อำ 17 พ.ย.62  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปรญิญำเอก ภำค 1/2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์สอบกอ่น  

1 สัปดำห์ ทำงhttp://grad.swu.ac.th 
จ 18 พ.ย. 62 8.30– 6.30 น. วันสุดท้ำยของกำรของดเรียน (Withdrawn) 

ภำค 1/2562 (บำงรำยวิชำและทกุรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตช้ันปี
ที่ 1 ภำคเรียนแรกหำ้มถอนรำยวชิำและกำรเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตปรญิญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อ 19 พ.ย.62 – 
ศ 10 ม.ค. 63 

8.30–16.30 น. ยื่นค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

ศ 22 พ.ย. 62  วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนพินธ์/สำรนิพนธ ์
นิสิตที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562 

 

จ 18 – อำ 24 พ.ย. 62  ผู้ประสำนคณะ/สถำบัน/ส ำนัก เปดิรำยวิชำในระบบของ
ภำค 2/2562 

คณะ/สถำบัน/ส ำนัก 

จ 25 พ.ย.–อำ 1 ธ.ค.62  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
แบบเหมาจ่าย  (รอบท่ี 1) ภำค 2/2562 รหัส 59-62 (ป.โท
ควบเอก)/รหสั 60-62 (ป.เอก) /รหัส 61-62 (ป.โท) /ป.
บัณฑิต รหัส 62 ทำง Internet 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 1 ธ.ค.62) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ธันวำคม 2562    
อำ 1 ธ.ค. 62  วันสุดท้ำยของกำรเรียน ภำค 1/2562  
อำ 1 ธ.ค. 62  วันสุดท้ำยสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญำเอก/สอบประมวล

ควำมรู้ระดับปริญญำโท ภำค 1/2562 
 

จ 2 – อ 17 ธ.ค. 62  สอบปลำยภำค ประจ ำภำค 1/2562 (Final Examination)  
พฤ 5 ธ.ค. 62  วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
อ 10 ธ.ค. 62  วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  
ศ 20 ธ.ค. 62  -วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนพินธ์/สำรนิพนธ์  

ฉบับสมบูรณ์เข้ำระบบ i-Thesis พร้อมผลกำรสอบปริญญำ
นิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562  
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 1/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

ศ 20 ธ.ค. 62  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2562 เดือน ธ.ค. 62  

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวำคม 2562    

จ 23 – ศ 27 ธ.ค. 62  คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ 
2/2562) นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5 ภำคเรียนที่ 
2/2562 อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำคเรยีนที่ 2/2562 

http://supreme.swu.ac.th 

อ 31 ธ.ค. 62  วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563  
มกรำคม 2563    
พ 1 ม.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563   
พฤ 2 ม.ค. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ำรำยละเอยีดรำยวิชำตำมแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ำมี)  ภำค 2/2562 ลงระบบ TQF 
ของมหำวิทยำลัย  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
ศ 3 ม.ค. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่อำจำรย์คณะต้องส่ง“ผลกำรสอบ ภำค1/2562” 

ถึงบัณฑิตวิทยำลัย และอำจำรยผ์ูส้อนบันทึกคะแนน/ 
ผลกำรสอบ (Grade) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 3 ม.ค. 63  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 1/2562  

ภาค 2/2562 (ภาคปลาย)  
จ 6 มกราคม 2563 – ศ 29 พฤษภาคม 2563 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มกรำคม 2563    
อ 6 ม.ค. 63  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน ม.ค. 62  

ม.ค. 63  ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศกึษำที่เข้ำศึกษำ  
ภำคปลำย ปี 2562 

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

จ 6 ม.ค. 63  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
จ 6 ม.ค. –  จ 3 ก.พ. 63  -สมัครสอบพิเศษ 

1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ 
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /  
สอบประมวลควำมรู ้
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ /  
สอบวัดคณุสมบตั ิ

http://supreme.swu.ac.th 

จ 6 ม.ค. –  จ 3 ก.พ. 63  - นิสิตป.โทควบเอก รหัส 55-58 ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมครบ
แล้ว ลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ ลงทะเบียน ปริญญำนิพนธ ์
- นิสิตป.เอก รหัส 57-59 ทีช่ ำระค่ำธรรมเนียมครบแล้ว 
ลงทะเบียนรักษำสภำพนสิิต/ ลงทะเบียนปรญิญำนิพนธ ์
- นิสิต ป.โท รหัส 58-60 ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมครบแล้ว 
ลงทะเบียนรักษำสภำพนิสิต/ ลงทะเบียนปรญิญำนิพนธ/์   
สำรนิพนธ ์ช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 3 ก.พ. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 10 ม.ค. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอเรยีนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอ
เรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนต่ำงสถำบัน  ภำค 2/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

จ 13–จ 20 ม.ค. 63 
 
 

 ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย  (รอบท่ี 2) ภำค 2/2562 รหัส 59-62 (ป.โทควบ
เอก)/รหัส 60-62 (ป.เอก) /รหัส 61-62 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 
62 ทำง Internet ช าระเงินค่าธรรมเนยีมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 20 ม.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

http://supreme.swu.ac.th/
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   วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มกรำคม 2563    
พฤ 16  ม.ค. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 2/2562 บัณฑิตวิทยำลัย 
จ 20 ม.ค. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ำรำยละเอยีดรำยวิชำตำมแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6  (ถ้ำมี)  ภำค 1/2562 ลงระบบ TQF ของ
มหำวิทยำลยั  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
อ 21 ม.ค. 63 

 
 เริ่มปรับนิสิต รหัส 59-62 (ป.โท+เอก)/ รหัส 60-62 (ป.เอก)/รหัส 

61-62 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 62 ท่ีไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด  ภาค 2/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย/ส่วนกำรคลัง 

พ 22 ม.ค. 63 8.30–15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 2/2562 
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อำจำรยผ์ู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำค 2/2562 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 23 ม.ค. – จ 20 
เม.ย. 63 

8.30–16.30 น. ขอถอนรำยวิชำ (Withdraw) ภำค 2/2562 (บำงรำยวิชำและ
ทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตช้ันปีท่ี 1 ภำคเรยีนแรกห้ำมถอน
รำยวิชำทุกรำยวิชำและกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต      
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย 

ศ 31 ม.ค. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I ภำค 1/2562 
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย อำจำรย์ผูส้อนบันทึกกำรแก้สัญลักษณ ์I 
ทำง Internet  ของมหำวิทยำลัย 

 

กุมภำพันธ์ 2563    
จ 3 ก.พ. 63  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  
อ 4 ก.พ. 63  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน ก.พ. 63  
อ 4 ก.พ. 63  เร่ิมปรับนิสิตที่ไม่ช าระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิตรหัส 

เฉพาะกรณีที่นิสิตช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบแล้ว 
บัณฑิตวิทยำลัย/สว่นกำรคลัง 

อา 8 ก.พ. 63  วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา  
จ 10 ก.พ. 63  วันหยุดเนื่องในชดเชยวันมาฆบชูา  
มีนำคม 2563    

จ 2 – อำ 8 มี.ค.63  สอบกลางภาคประจ าภาคเรียนที่ 2/2562  
อ 3 มี.ค. 63  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน มี.ค. 63  

อำ 22 มี.ค. 63  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปรญิญำโท ภำค 2/2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์สอบกอ่น           
1 สัปดำห์ ทำง http://grad.swu.ac.th 

เมษำยน 2563    
ศ 3 เม.ย. 63  วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ 

ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์ 
จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

จ 6 เม.ย. 63  วันหยุดเนื่องในวันจักร ี  
อ 7 เม.ย. 63  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2562 เดือน เม.ย. 63  

อ 7 – ศ 10 เม.ย.63  นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวำงแผนกำรลงทะเบยีน 
เรียนภำค 3/2562 (ภำคฤดูร้อน) 

 

จ 13 – พ 15 เม.ย.63  วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์  
ศ 17 เม.ย.63  วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนพินธ์/สำรนิพนธ ์

นิสิตที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562 
 

จ 20 เม.ย.63  วันสุดท้ำยของกำรของดเรียน ภำค 2/2562 (Withdrawn) 
(บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภำคเรียน
แรกห้ำมถอนรำยวิชำและกำรเปลีย่นแปลงหน่วยกิตปริญญำ
นิพนธ์/สำรนิพนธ์ท่ีลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย 

http://supreme.swu.ac.th/
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ภาค 3/2562 (ภาคฤดูร้อน)  
จ 1 มิถุนายน 2563 - อ 10 สิงหาคม 2563 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนำยน 2563    
จ 1 มิ.ย. 63  เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

จ 1 – พ 3 มิ.ย. 63  นิสิตบัณฑิตศึกษำที่จะประสงค์ส ำเร็จกำรศึกษำในภำค 3/2562 
และยังไม่ลงทะเบียนปริญญำนพินธ/์สำรนิพนธ์ ต้องลงรักษำ
สภำพนิสิตก่อนลงทะเบียนปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ นิสิตรหัส 
60 ขึ้นไปท่ีศึกษาเลยระยะเวลาตามแผนการเรียนและประสงค์
จะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องช าระค่ารักษาสภาพนิสิต
ภาคฤดูร้อนนั้นด้วย 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 1 – พ 3 มิ.ย. 63  -สมัครสอบพิเศษ 
1.ระดับปริญญำโท สอบสทิธิภำพทำงภำษำ/สอบประมวลควำมรู้ 
2.ระดับปริญญำเอก สอบสมิทธิภำพทำงภำษำ/สอบวัดคุณสมบัต ิ

 

   วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษำยน 2563    

อ 21 เม.ย. – พ. 3 มิ.ย.63  ยื่นค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 3/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อำ 26 เม.ย.63  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปรญิญำเอก ภำค 2/2562 ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบก่อน        
1 สัปดำห์ ทำง http://grad.swu.ac.th 

จ 27 เม.ย. – อำ 3 พ.ค.63  สอบปลำยภำค (2/2562) นิสิตหลกัสูตร กศ.ม. (นิสิตที่จะต้อง
ออกฝึกสอน) 

 

พฤษภำคม 2563    
อำ 3 พ.ค. 63  วันสุดท้ำยของกำรเรียน ภำค 2/2562  
อำ 3 พ.ค. 63  วันสุดท้ำยสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญำเอก/สอบประมวล

ควำมรู้ระดับปริญญำโท ภำค 2/2562 
 

จ 4 – จ 18 พ.ค. 63  สอบปลำยภำค ประจ ำภำค 2/2562 (Final Examination)  
พ 6 พ.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบชูา  

............  วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล  
พ 20 – จ 25 พ.ค.63  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน 3/2562 (รอบท่ี 1) เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2562 ทำง Internet ของมหำวิทยำลยั 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 25 พ.ค.63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 15 พ.ค. 63  -วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์
เข้ำระบบ i-Thesis ของนิสิตที่จะส ำเรจ็กำรศึกษำภำค2/2562 
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต 
ที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 2/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อ 26 – พฤ 28 พ.ค. 63  คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียนภำค 3/2562) 
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภำค 3/2562 
อำจำรยผ์ู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำค 3/2562 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 29 พ.ค. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ (Grade)ภำค 2/2562” 
อำจำรยผ์ู้สอนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade) 
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 29 พ.ค. 63  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 2/2562  

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


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พ 3 มิ.ย. 63  วันสุดท้ำยของกำรยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมกำรสอบ 

ปำกเปล่ำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์จะ
ส ำเรจ็กำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน  (3/2562 ) 

บัณฑิตวิทยำลัย 

พ 3 มิ.ย. 63 8.30–16.30 น. วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอเรยีนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ 
ขอเรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนตำ่งสถำบัน ภำคฤดรู้อน  
(ภำค 3/2562)  
วันสุดท้ำยของกำรขอแก้ไขตำรำงสอนภำคฤดรู้อน  

บัณฑิตวิทยำลัย 

พฤ 4 - พ 10 มิ.ย. 63  เพิ่ม-ลดวิชำ และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน 3/2562 (รอบท่ี 2) (เฉพำะนิสิตทีม่ีรำยวิชำใน 
ภำค 3/2562) ทำง Internet  ของมหำวิทยำลัย  
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (พ 10 มิ.ย. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 11 มิ.ย. 63  เร่ิมปรับนิสิต ที่มีเรียนภำคฤดูร้อนท่ีไม่ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม 
กำรศึกษำตำมก ำหนด (เฉพำะนสิติที่มีรำยวิชำใน 
ภำค 3/2562)  

บัณฑิตวิทยำลัย 

ศ 12 มิ.ย. 63 8.30-16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำคฤดูร้อน  (3/2562 )   
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อำจำรยผ์ู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำคฤดูร้อน  (3/2562) 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 12 มิ.ย. 63  วันสุดท้ำยของกำรสอบปริญญำนพินธ์/สำรนิพนธ ์
นิสิตที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำภำคฤดูร้อน (3/2562) 

 

 อ 16 มิ.ย. – ศ 24 ก.ค. 63  ขอถอนรำยวิชำ (Withdrawn) ภำค 3/2562 
 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ) /กำเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยำลัย 

ศ 19 มิ.ย. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ำรำยละเอยีดรำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6  (ถ้ำมี)  ภำค 2/2562 ลงระบบ TQF ของ
มหำวิทยำลยั  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
กรกฎำคม 2563    
อ 30 มิ.ย. 63  วันสุดท้ำยแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 3/2562 เดือน ก.ค. 63  
ส 4 ก.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
อำ 5 ก.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา  
จ 6 ก.ค. 63  วันหยุดเนื่องในชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

อ 7 – อำ 12 ก.ค. 63  สอบกลำงภำคประจ ำภำคเรียนที่ 3/2562  
กรกฎำคม 2563    
ศ 10 ก.ค. 63  -วันสุดท้ายของกำรส่งปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์  ฉบับ 

สมบูรณ์เข้ำระบบ i-Thesis ของนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
ภำค 3/2562 
-วันสุดท้ายของกำรส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต 
ที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ ภำค 3/2562 

บัณฑิตวิทยำลัย 

อำ 12 ก.ค.63  สอบสมิทธิภำพทำงภำษำระดับปรญิญำโท-เอก ภำค 3/2562  
จ 20 ก.ค. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบ 

มคอ. 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

อ 21 – พฤ 23 ก.ค.63  นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  วำงแผนกำรเรยีนภำคต้น  
(ภำค 1/2563)   

 

 
 

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




ปีการศึกษา 2562 แต่ละภาคเรียน 
ก าหนดการเกีย่วกับการท าปริญญานิพนธ์/สารนพินธ ์

ก าหนดการวันสุดท้ายส าหรบันิสติที่ประสงคจ์ะส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 แต่ละภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
 นิสิตปริญญำเอกเข้ำศึกษำ  

ภำค 2/2556   
- นิสิตปริญญำเอกเข้ำศึกษำ  

ภำค 1/2557     
 นิสิตปริญญำโทเข้ำศึกษำ 

ภำค 2/2557 
- นิสิตปริญญำโทเข้ำศึกษำ 

ภำค 1/2558 
 หมดเวลาการศึกษาภาคต้น 

2562 
- หมดเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน 

2562 
นิสิตต้องส่งแบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

  ระดับปริญญาเอก    
ปริญญำนิพนธ์ 36 นก 3 เม.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 
ปริญญำนิพนธ์ 36 นก  
ขึ้นไป 

          3 ม.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 

    ระดับปริญญาโท    
  ปริญญำนิพนธ์ 12 นก 3 ก.ค. 62 - 10 ก.พ. 63 
  สำรนิพนธ์ 3 ต.ค. 62 - 10 พ.ค. 63 
• การยื่นสอบปากเปล่าฯ 4 พ.ย. 62  3 เม.ย. 63 3 มิ.ย. 63 
• สอบปากเปล่าฯ 22 พ.ย. 62 17 เม.ย. 63 12 มิ.ย. 63 
• ส่งปริญญานิพนธ์/  
สารนิพนธ ์

   

-  ส่งฉบับสมบูรณ ์ 20 ธ.ค. 62 15 พ.ค. 63 10 ก.ค. 63 
-  ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ 20 ธ.ค. 62 15 พ.ค. 63  10 ก.ค. 63 
-  วันสิ้นสุดกำรศึกษำ 3 ม.ค. 63 29 พ.ค. 63 10 ส.ค. 63 



บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ก าหนดการ ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 
กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน สถานที่ติดต่อ 

เปิดภาคเรียน 13 ส.ค. 62 6 ม.ค. 63 1 มิ.ย. 63  
วันสุดท้ายการเรียนการสอน 1 ธ.ค. 62 3 พ.ค. 63 2 ส.ค. 63  
วันสอบปลายภาค 2 – 17 ธ.ค. 62 4 – 18 พ.ค. 63 3 – 9 ส.ค.63  
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน 3 ม.ค. 63 29 พ.ค. 63 14 ส.ค. 63 http://supreme.swu.ac.th 

การช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย  ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส 59-62.. )  
รอบท่ี 1 (นิสิตรหัส 59-62) 22 – 28 ก.ค.62 25 พ.ย.– 1 ธ.ค.62 20–25 พ.ค. 63 http://supreme.swu.ac.th 
การเพ่ิม – ลดรายวิชา /ช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก 
รหัส 60-62.. ) ที่มีรายวิชา 
รอบท่ี 2 (นิสิตรหัส 59-62) 19 –  26 ส.ค.62 13– 20 ม.ค. 63 4- 10 มิ.ย. 63 http://supreme.swu.ac.th 
วันเร่ิมปรับการลงทะเบียนล่าช้า ที่มีเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส 
59-62.. )  
นิสิตรหัส 59-62 27 ส.ค. 62 21 ม.ค. 63 11 มิ.ย. 63  
วันสุดท้ายของดเรียนรายวิชา 18 พ.ย. 62 20 เม.ย. 63 24 ก.ค. 62 บัณฑิตวิทยำลัย 
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต 13 ส.ค.- 10 ก.ย.62 6 ม.ค. -  3 ก.พ. 63 - http://supreme.swu.ac.th 
วันเร่ิมปรับการลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสิตล่าช้า  

11 ก.ย. 62 4 ก.พ.63   

สอบพิเศษ 
สมัครสอบพิเศษ 13 ส.ค.- 10 ก.ย.62 6 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 1-3 ม.ิย.63 http://supreme.swu.ac.th 

วันสอบพิเศษระดับปริญญาเอก 
- สมิทธิภำพทำงภำษำ 17 พ.ย. 62 26 เม.ย.63 12 ก.ค.63  
- สอบวัดคุณสมบัติ (วันสุดท้ำย)  1 ธ.ค. 62 3 พ.ค. 63 2 ส.ค.63  
วันสอบพิเศษระดับปริญญาโท 
- สมิทธิภำพทำงภำษำ  27 ต.ค.62 22 มี.ค. 63 12 ก.ค.63  
- สอบประมวลควำมรู้ (วันสุดท้ำย) 1 ธ.ค. 62 3 พ.ค. 63 2 ส.ค.63  
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส าหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th 

  13 ส.ค.- 10 ก.ย.62 6 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 1 มิ.ย.-3 มิ.ย. 63  
การยื่นสอบปากเปล่าฯ 4 พ.ย. 62  3 เม.ย. 63 3 มิ.ย. 63 บัณฑิตวิทยำลัย 
สอบปากเปล่าฯ 22 พ.ย. 62 17 เม.ย. 63 12 มิ.ย. 63  
ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
- ส่งฉบับสมบูรณ์ 20 ธ.ค. 62 15 พ.ค. 63 10 ก.ค. 63 บัณฑิตวิทยำลัย 
- ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ 20 ธ.ค. 62 15 พ.ค. 63  10 ก.ค. 63 บัณฑิตวิทยำลัย 
- วันสิ้นสุดกำรศึกษำ 3 ม.ค. 63 29 พ.ค. 63 10 ส.ค. 63  

 


