ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2563
------------------------------------------

เพื่อให้กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนระดับปริ ญญำตรี ประจำปี กำรศึกษำ2563 เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
เป็ นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี พุทธศักรำช 2559 อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 29 มำตรำ 34 และมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
คำสัง่ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิ งหำคม 2559 เรื่ อง กำรมอบอำนำจของอธิ กำรบดี
ให้ผปู้ ฏิบตั ิกำรแทน จึงกำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ระดับปริ ญญำตรี ประจำปี กำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กรกฎาคม 2563
อ 7 ก.ค. – ศ 14 ส.ค. 63
จ 20 – อา 26 ก.ค. 63
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย

กิจกรรม

สถานที่

นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด /
ขอสมทบเรี ยนต่ำงสถำบัน
http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 1/2563
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563 (นิสิตรหัส 56-62)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)

อ 28 ก.ค. 63

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

พ 29 ก.ค. – จ 3 ส.ค. 63

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลกำรลงทะเบียนเรี ยน ภำค 1/2563)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 1/2563
พิมพ์รำยงำนได้จำก
http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำค 1/2563

สิ งหาคม 2563
ศ 7 ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายละเอียดรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ภาค 1/2563

ภาคต้น

ฝ่ ายวิชาการ
http://supreme.swu.ac.th

: (จ 10 ส.ค. 2563 – อ 15 ธ.ค. 2563)

จ 10 ส.ค. 63

เปิ ดเรียน

พ 12 ส.ค. 63
ศ 14 ส.ค. 63

23.00 น.

อำ 16 ส.ค. 63

23.00 น.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันสุ ดท้าย นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรี ยนต่างสถาบัน
วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง
http://supreme.swu.ac.th
นิสิตขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / ขอสมทบเรี ยน
ต่างสถาบัน
เพิม่ – ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563 (นิสิตรหัส 56-62)
เพิม่ – ลดวิชา (นิสิตรหัส 63)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

จ 17 – จ 24 ส.ค. 63
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)

-2-

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

พฤ 20 ส.ค. 63

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 1/2563
ถึงส่วนส่งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ
นิสิตยืน่ คาร้ องขอชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาล่ าช้ า
อา 23 ส.ค. 63
23.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 1/2563
อ 25 ส.ค. 63
เริ่มปรับนิสิตรหัส 56-62 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม
การศึกษาตามกาหนด (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)
พ 26 ส.ค. 63
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 1/2563
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ )
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำค 1/2563
พฤ 27 ส.ค. – จ 16 พ.ย. 63
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 1/2563
(บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)

สถานที่
ส่วนส่งเสริ มฯ (ประสำนมิตร)
http://supreme.swu.ac.th

ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
พิมพ์รำยงำนได้จำก
http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

กันยายน 2563
อ 1 ก.ย. – อำ 8 พ.ย. 63

ศ 4 ก.ย. 63

นิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรแก้สญ
ั ลักษณ์ I ภำค 2/2562 และภำคฤดูร้อน 3/2562”
ถึงส่วนส่งเสริ มฯ (อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกกำรแก้สญ
ั ลักษณ์ I ทำง Internet
ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )

ตุลาคม 2563
ศ 2 ต.ค. 63
จ 5 – ศ 9 ต.ค. 63
อ 13 ต.ค. 63
ศ 23 ต.ค. 63

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
ไม่ตรงตำมกำหนด ภำค 1/2563 (ค่ำปรับวันละ 30 บำท) อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
(งดการเรียนการสอน)
ชดเชยวันคล้ ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
วันปิ ยมหาราช

พฤศจิกายน 2563
ศ 6 - ส 7 พ.ย. 63
อำ 8 พ.ย. 63

SWU OPEN HOUSE 2020

23.00 น.

จ 9 – ศ 13 พ.ย. 63 8.30-15.00 น.
จ 16 พ.ย. 63

23.00 น.

อ 17 พ.ย. 63 – ศ 8 ม.ค. 64

(งดการจัดการเรียนการสอน)

วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึ กษำ วำงแผนกำรเรี ยนภำค 1/2563
และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรี ยนภำคภำค 2/2563)
วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)ของนิสิต
ภาค 1/2563 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด /
ขอสมทบเรี ยนต่ำงสถำบัน
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 2/2563

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

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

http://supreme.swu.ac.th

-3-

วัน/เดือน/ปี

เวลา

พ 18 พ.ย. 63

23.00 น.

จ 23 – อา 29 พ.ย. 63
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)

ศ 27 พ.ย. 63
จ 30 พ.ย. – อ 15 ธ.ค. 63
.............................

กิจกรรม

สถานที่

วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิ
http://supreme.swu.ac.th
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาค 1/2563 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 (นิสิตรหัส 56-63)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ำยของกำรเรี ยน ภำค 1/2563
สอบปลายภาค (1/2563) (Final Examination) แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2562 (งดการเรียนการสอน)

ธันวาคม 2563
จ 7 ธ.ค. 63
พฤ 10 ธ.ค. 63
พ 16 ธ.ค. 63
จ 21 - ศ 25 ธ.ค. 63

อ 29 ธ.ค. 63
พ 30 ธ.ค. 63
พฤ 31 ธ.ค. 63

ชดเชยวันพ่ อแห่ งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิ ดภาคเรียนภาคต้ น (วันสาเร็จการศึกษา)
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลกำรลงทะเบียนเรี ยน ภำค 2/2563)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 2/2563
พิมพ์รำยงำนได้จำก
http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำค 2/2563
ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายละเอียดรายวิชา
http://supreme.swu.ac.th
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ภาค 2/2563
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 1/2563” (Grade) ถึงส่วนส่งเสริ มฯ
(อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
วันสิ้นปี 2563

มกราคม 2564
ศ 1 ม.ค. 64

วันขึน้ ปี ใหม่ 2564

ภาคปลาย : (จ 4 ม.ค. 2564 – จ 17 พ.ค. 2564)
จ 4 ม.ค. 64

เปิ ดเรียน

ศ 8 ม.ค. 64

23.00 น.

อำ 10 ม.ค. 64

23.00 น.

จ 11 – จ 18 ม.ค. 64
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย

วันสุ ดท้าย นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรี ยนต่างสถาบัน
วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง
http://supreme.swu.ac.th
นิสิตขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / ขอสมทบเรี ยน
ต่างสถาบัน
เพิม่ -ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 (นิสิตรหัส 56-63)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)

พฤ 14 ม.ค. 64
อา 17 ม.ค. 64

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 2/2563
ถึงส่วนส่งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ
นิสิตยืน่ คาร้ องขอชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาล่ าช้ า
23.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 2/2563

ส่วนส่งเสริ มฯ (ประสำนมิตร)
http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ฝ่ ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการ
http://supreme.swu.ac.th
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ภาค 1/2563
อ 19 ม.ค. 64
เริ่มปรับนิสิตรหัส 56-63 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
การศึกษาตามกาหนด (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)
พ 20 ม.ค. 64
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 2/2563
พิมพ์รำยงำนได้จำก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ ) http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำค 2/2563
พฤ 21 ม.ค. – จ 19 เม.ย. 64
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 2/2563 http://supreme.swu.ac.th
(บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
จ 25 ม.ค. – ส 3 เม.ย. 64
นิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
ศ 29 ม.ค. 64
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรแก้สญ
ั ลักษณ์ I ภำค 1/2563 ” ถึงส่วนส่งเสริ มฯ
(อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกกำรแก้สญ
ั ลักษณ์ I ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จ 18 ม.ค. 64

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

กีฬำมหำวิทยำลัย

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

(ไม่งดกำรเรี ยนกำรสอน)

กุมภาพันธ์ 2564

พฤ 25 ก.พ. 64
ศ 26 ก.พ. 64
..........................................
.

8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายของกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
ไม่ตรงตำมกำหนด ภำค 2/2563 (ค่ำปรับวันละ 30 บำท) อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
วันมาฆบูชา
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิปริ ญญำผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ ภำคต้น (ภำค1/2563)

มีนาคม 2564

จ 1 – ศ 5 มี.ค. 64

สอบกลางภาค (Midterm Examination)
(งดการเรียนการสอน)

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง

เมษายน 2564
ส 3 เม.ย. 64

อ 6 เม.ย. 64
พ 7 – ศ 9 เม.ย. 64

23.00 น.

8.30-15.00 น.

อ 13 – พฤ 15 เม.ย. 64
จ 19 เม.ย. 64
อ 20 เม.ย. – พ 2 มิ.ย. 64

23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th
วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
วันจักรี
นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึ กษำ วำงแผนกำรเรี ยนภำค 2/2563 ห้องพักอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรี ยนภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2563)
วันสงกรานต์
วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
ภาค 2/2563 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด /
http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรี ยนต่ำงสถำบัน
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาคฤดูร้อน
ภำค 3/2563 (เฉพำะนิสิตที่จะสำเร็ จกำรศึกษำเท่ำนั้น )

-5-

วัน/เดือน/ปี
พ 21 เม.ย. 64

เวลา
23.00 น.

จ 26 – ศ 30 เม.ย. 64
ศ 30 เม.ย. 64

กิจกรรม

สถานที่

วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิ
http://supreme.swu.ac.th
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาค 2/2563 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
สอบปลายภาค (2/2563) นิสิตหลักสู ตร กศ.บ. ชั้นปี ที่ 4 (นิสิตจะต้องออกฝึ กสอนฯ)
วันสุดท้ำยของกำรเรี ยน ภำค 2/2563

พฤษภาคม 2564
จ 3 – จ 17 พ.ค. 64
อ 4 พ.ค. 64
08.30 – 16.00 น.
พ 12 พ.ค. 64
08.30 – 16.00 น.
พฤ 13 พ.ค. 64
อ 18 พ.ค. 64
พ 19 – จ 24 พ.ค. 64
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย
ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
อ 25 – พฤ 27 พ.ค. 64

สอบปลายภาค (2/2563)

(Final Examination)

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง

วันฉัตรมงคล
นิสิตชั้นปี ที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชานี้)
นิสิตชั้นปี ที่ 3 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชานี้)
วันปิ ดภาคเรียนภาคปลาย (วันสาเร็จการศึกษา)
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2563 (รหัส 56-63)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุ ปผลกำรลงทะเบียนเรี ยน ภำค 3/2563)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำค 3/2563
พิมพ์รำยงำนได้จำก
http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ.7/1 ภำค 3/2563
พ 26 พ.ค. 64
วันวิสาขบูชา
ศ 28 พ.ค. 64
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 2/2563” (Grade) ถึงส่วนส่งเสริ มฯ
(อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ(Grade) ทำง Internet ของมหำวิทยำลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )
-----------------------วันพืชมงคล

ภาคฤดูรอ
้ น : (จ 31 พ.ค. 2564 – ศ 6 ส.ค. 2564)
จ 31 พ.ค. 64

เปิ ดเรียน

มิถุนายน 2564
พ 2 มิ.ย. 64

พฤ 3 มิ.ย. 64
ศ 4 – พฤ 10 มิ.ย. 64
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุ ดท้ าย

วันสุ ดท้าย นิสิตยืน่ คำร้องขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรี ยนต่างสถาบัน
วันสุ ดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอนภำคฤดูร้อน
ส่วนส่งเสริ มฯ (ประสำนมิตร)
(ภำค 3/2563) ถึงส่วนส่งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสุ ทดิ า พัชรสุ ธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพิม่ -ลดวิชา และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2563 (นิสิตรหัส 56-63)
ทำง Internet ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
http://supreme.swu.ac.th

ชาระเงินค่ าธรรมเนียมฯ ได้ ถึงเวลา 23.00 น.)

ศ 4 มิ.ย. 64

พ 9 มิ.ย. 64

23.00 น.

23.00 น.

วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง
นิสิตขอเรี ยนหน่วยกิตเกินกำหนด / ขอสมทบเรี ยน
ต่างสถาบัน
นิสิตยืน่ คาร้ องขอชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาล่ าช้ า
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาค 3/2563

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

-6-

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

เริ่มปรับนิสิตรหัส 56-63 ที่ไม่ชาระเงินค่ าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
การศึกษาตามกาหนด (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)
จ 14 มิ.ย. 64
8.30-16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภำคฤดูร้อน (3/2563) พิมพ์รำยงำนได้จำก
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ำรำยวิชำถูกต้อง ครบถ้วนหรื อไม่ ) http://supreme.swu.ac.th
อำจำรย์ผสู้ อนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภำคฤดูร้อน (3/2563)
อ 15 มิ.ย. – พฤ 1 ก.ค. 64
นิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ภำค 3/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
พ 16 มิ.ย. – ศ 23 ก.ค. 64
นิสิตขอถอนวิชา (Withdrawn)
23.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิคาร้ อง ภาคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th
(3/2563) (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
ฝ่ ำยวิชำกำร
ศ 18 มิ.ย. 64
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการ
http://supreme.swu.ac.th
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ภาค 2/2563
อ 29 มิ.ย. 64
วันสถำปนำมหำวิทยำลัย
..........................................
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิปริ ญญำผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ ภำคปลำย (ภำค 2/2563)
ศ 11 มิ.ย. 64

.

กรกฎาคม 2564
พฤ 1 ก.ค. 64

ศ 2 ก.ค. 64
อ 5 – ศ 9 ก.ค. 64
จ 19 ก.ค. 64
อ 20–พฤ 22 ก.ค.64
ศ 23 ก.ค. 64
อา 25 ก.ค. 64

จ 26 ก.ค. 64
พ 28 ก.ค. 64
ศ 30 ก.ค. 64

23.00 น.

http://supreme.swu.ac.th
วันสุ ดท้ายนิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 3/2563
(นิสิตรหัส 59 เป็ นต้นไปจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ครบจานวนภาคการเรี ยนตามหลักสูตร)
8.30-16.30 น. วันสุ ดท้ายของกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ส่วนส่งเสริ มฯ, ส่วนกำรคลัง
ไม่ตรงตำมกำหนด ภำค 3/2563 (ค่ำปรับวันละ 30 บำท) อำคำรอำนวยกำร (องครักษ์)
สอบกลางภาค (Midterm Examination) แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
(งดการเรียนการสอน)
ฝ่ ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรจัดทารายงานผลการดาเนินการ
http://supreme.swu.ac.th
ตามแบบ มคอ.7 ประจาปี การศึกษา 2563
8.30-15.00 น. นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึ กษำ วำงแผนกำรเรี ยนภำคฤดูร้อน
ห้องพักอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
(ภำค 3/2563)
23.00 น.
วันสุ ดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
ภาคฤดูร้อน (3/2563) (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
23.00 น.
วันสุ ดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมตั ิ
http://supreme.swu.ac.th
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ของนิสิต
ภาคฤดูร้อน (3/2563) (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา, วันเข้ าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
วันสุดท้ำยของกำรเรี ยนภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2563)

สิ งหาคม 2564
จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64
จ 9 ส.ค. 64

สอบปลายภาค (3/2563)

(Final Examination)

วันปิ ดภาคเรียนภาคฤดูร้อน (วันสาเร็จการศึกษา)

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
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วัน/เดือน/ปี
พฤ 12 ส.ค. 64
ศ 13 ส.ค. 64

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
8.30 – 16.30 น. วันสุ ดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2563)” (Grade)
ถึงส่วนส่งเสริ มฯ (อำจำรย์ผสู้ อนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ (Grade) ทำงInternet
ของมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th )

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

สภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิปริ ญญำผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2563)

ประกำศ ณ วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2563

(ศำสตรำจำรย์ ดร. ปำนสิ ริ พันธุ์สุวรรณ)
รองอธิ กำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบตั ิกำรแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

