
วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
กรกฎาคม 2566

จ. 3 – จ. 24 ก.ค. 66 -นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน      

ต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 (รอบที่ 1)
http://supreme.swu.ac.th

จ 3 - อ 25 ก.ค. 66 -อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้อง ภำค 1/2566 (รอบที่ 1) http://supreme.swu.ac.th

-ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาแกน วิชาเอกของคณะและรายวิชา

ศึกษาทัว่ไป และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2566  

 (นิสิตรหัส  59-65)
http://supreme.swu.ac.th

-Pre Register ชุดวิชาเลือกเสรี ภาค 1/2566 (นิสิตรหัส 59-65)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 24 ก.ค. 66 23.00 น. -วันสุดท้าย นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบ

เรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 (รอบที่ 1)
http://supreme.swu.ac.th

อ. 25 ก.ค. 66 23.00 น. -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องนิสิตขอเรียน

หน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566    

(รอบที่ 1)
http://supreme.swu.ac.th

พ. 26 - พฤ. 27 ก.ค.66 -ประมวลผลกำร Pre Register  ชุดวิชำเลือกเสรี ภำค 1/2566

ศ. 28 ก.ค. 66
จ. 31 ก.ค. 66 -ประกำศผลกำรลงทะเบียนชุดวิชำเลือกเสรี ภำค 1/2566  แจ้งผลผ่ำนระบบ  line   และ  

http://supreme.swu.ac.th

จ. 31 ก.ค. – ศ. 4 ส.ค. 66 -คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 1/2566)
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภำค  1/2566
-อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภำค 1/2566

จ. 17 – จ. 24 ก.ค. 66                          
(วันแรกเร่ิมเวลำ  09.00 น.  ยกเว้นวันสุดท้ำยได้ถงึเวลำ  

23.00 น.)

พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

พ. 5 – พ. 12 ก.ค. 66                           
(วันแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเว้นวันสุดท้ำยช ำระเงิน

ค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถงึเวลำ  23.00 น.)

ใหผู้้ปฏบิติักำรแทน  จงึก ำหนดปฏทินิกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2566  ดังต่อไปนี้

ค ำส่ังมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ 683/2566   ลงวันที่  30 มกรำคม 2566   เร่ือง กำรมอบอ ำนำจของอธิกำรบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง  ปฏทิินการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2566

ตำมควำมในมำตรำ 29  มำตรำ 34  และมำตรำ 44   แหง่พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559   และ

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

                          เพื่อใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี ประจ ำปกีำรศึกษำ 2566    เปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 

เปน็ไปตำมข้อบงัคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พทุธศักรำช 2559  อำศัยอ ำนำจ   

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณฯ
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จ. 31 ก.ค. – ศ. 18 ส.ค. 66 -นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน      

ต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 (รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

จ 31 ก.ค. -  จ. 21 ส.ค. 66 -อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน

ก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 (รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

สิงหาคม 2566
อ. 1 ส.ค. 66 -วันอาสาฬหบูชา
พ. 2 ส.ค. 66 -วันเข้าพรรษา

พ. 2 - ศ. 4 ส.ค. 66 -งำนปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ำยเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสิต   

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีไหว้ครู ชัน้ปีที่ 1 ทุกคณะ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566
มศว องครักษ์  (ส่วนกิจกำรนิสิต)

ศ. 4 ส.ค. 66 -ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

 มคอ.3/มคอ.4   ภำค  1/2566 http://supreme.swu.ac.th

จ. 7 ส.ค. 66 เปิดเรียน
จ. 14 ส.ค. 66

-เพ่ิม ลด วิชาแกน วิชาเอกของคณะ รายวิชาศึกษาทัว่ไป และ   

 ชุดวิชาเลือกเสรี  และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา           

  ภาค 1/2566 (นิสิตรหัส 59-66)
http://supreme.swu.ac.th

-วันสุดท้าย นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด /

  ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 (รอบที่ 2)

จ. 21 ส.ค. 66 23.00 น. -วันสุดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 1/2566 http://supreme.swu.ac.th

  -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องนิสิตขอเรียน

หน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 1/2566 

(รอบที่ 2)

http://supreme.swu.ac.th

อ. 22 ส.ค. 66 8.30–16.30น. -เริม่ปรับนิสิตรหัส 59-66  ทีไ่ม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามก าหนด (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)

http://supreme.swu.ac.th

8.30–16.30น. -นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภำค 1/2566
(นิสิตจะต้องตรวจสอบวำ่รำยวชิำถกูต้อง ครบถว้นหรือไม่ )
-อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภำค 1/2566

พ. 23 สค - ศ. 29 ธค 66 -นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภำค  1/2566 http://supreme.swu.ac.th

-นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
 -อาจารย์ทีป่รึกษาและคณบดีอนุมัติค าร้อง  ภาค  1/2566

 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
จ. 28 ส.ค. – จ. 6 พ.ย. 66 -นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2566

(นิสิตรหัส 60  เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ http://supreme.swu.ac.th

ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

พฤ. 24 ส.ค. – จ. 13 พ.ย. 66

พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

-หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9

อ. 15 – จ. 21 ส.ค. 66                         
(วันแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเว้นวันสุดท้ำยช ำระเงิน

ค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถงึเวลำ  23.00 น.)

ศ. 18 ส.ค. 66 23.00 น.

พ. 23 ส.ค. 66

ภาคตน้   :   (จ 7 ส.ค. 2566 – อ 12 ธ.ค. 2566)

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
กันยายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ศ. 1 ก.ย. 66 23.00 น. -วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I ภำค 2/2565  

และภำคฤดูร้อน 3/2565” ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อำจำรย์ผู้สอนบันทึก

กำรแก้สัญลักษณ์ I ทำง Internet)
http://supreme.swu.ac.th

ศ. 29 ก.ย. 66 -วันสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
 ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำค 1/2566  (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)

ตุลาคม 2566
จ. 2 –  ศ. 6 ต.ค. 66 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ศ. 13 ต.ค. 66

จ. 23 ต.ค. 66 -วันปิยมหาราช

   พฤศจิกายน 2566
จ. 6 พ.ย. 66  23.00 น. -วันสุดท้าย นิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 1/2566

(นิสิตรหัส 60  เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

จ. 6– ศ. 10 พ.ย. 66 8.30–15.00น. -นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรเรียนภำค 1/2566
 และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนภำค 2/2566

ส. 11 - อา. 12 พ.ย.66 -SWU OPEN HOUSE 2023    (งดการจัดการเรียนการสอน) ส่วนกิจกำรนิสิต

จ. 13 พ.ย. 66 23.00 น. -วันสุดท้ายของกำรขอถอนวิชำ (Withdrawn) ของนิสิต            

ภำค 1/2566 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
http://supreme.swu.ac.th

พ. 15 พ.ย. 66 23.00 น. -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติกำรขอถอนวิชำ  

(Withdrawn) ของนิสิต ภำค 1/2566  (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 16 พ.ย. – ศ.15 ธค. 66 -นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอสมทบเรียน        

ต่ำงสถำบัน  ภำค 2/2566 (รอบที่ 1) http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 16 พ.ย. – ศ. 15 ธค. 66  -อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องขอเรียนหน่วยกิต        

เกินก ำหนด/ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2566 (รอบที ่1)
http://supreme.swu.ac.th

-ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาแกน วิชาเอกของคณะและรายวิชา

ศึกษาทัว่ไป และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2566  

 (นิสิตรหัส  59-66)
http://supreme.swu.ac.th

อา. 26 พ.ย. 66 -วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2566
จ. 27 พ.ย. – อ. 12 ธ.ค. 66 -สอบปลายภาค  (1/2566)  (Final Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ธนัวาคม 2566
อ. 5 ธ.ค. 66 -วันพ่อแห่งชาติ

-Pre Register ชุดวิชาเลือกเสรี ภาค 2/2566 (นิสิตรหัส  59-66)

http://supreme.swu.ac.th

-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

23.00 น.
http://supreme.swu.ac.th

จ. 20 พ.ย.  – จ. 27 พ.ย. 66                  

  (วนัแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเวน้วนัสุดท้ำยช ำระ

เงินค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลำ  23.00 น.)

พ. 6 – ศ. 15 ธ.ค. 66                       

 (วนัแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเวน้วนัสุดท้ำยช ำระเงิน

ค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลำ  23.00 น.)

http://supreme.swu.ac.th

ห้องพักอำจำรย์ทีป่รึกษำ
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จ. 11 ธ.ค. 66 -หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
พ. 13 ธ.ค. 66 -วันปิดภาคเรียนภาคต้น    (วันส าเร็จการศึกษา)
ศ. 15 ธค. 66 23.00 น. -วันสุดท้าย นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด /ขอสมทบ

เรียนต่ำงสถำบัน  ภำค 2/2566 (รอบที่ 1)
http://supreme.swu.ac.th

อา. 17 ธค. 66 23.00 น. -วันสุดท้ายอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องขอเรียน      

หน่วยกิตเกินก ำหนด ภำค 2/2566 (รอบที่ 1)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 18- อ. 19 ธ.ค.66 -ประมวลผลกำร Pre Register  ชุดวิชำเลือกเสรี ภำค 2/2566
พ. 20 ธ.ค.66 -ประกำศผลกำรลงทะเบียนชุดวิชำเลือกเสรี ภำค 2/2566  แจ้งผลผ่ำนระบบ  line   และ  

http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 21 - ศ. 22 ธ.ค. 66 -คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 2/2566)
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภำค  2/2566
-อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภำค 2/2566

จ. 25 ธ.ค. 66 – ส. 20 ม.ค 67 -นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอสมทบเรียน        

ต่ำงสถำบัน ภำค 2/2566 (รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 25 ธ.ค. 66 – จ.22 ม.ค 67  -อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องขอเรียนหน่วยกิต        

เกินก ำหนด/ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน  ภำค 2/2566  (รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

ศ. 29 ธ.ค. 66 23.00 น. -วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 1/2566  ถึง          

ส่วนส่งเสริมฯ (อำจำรย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ (Grade)  

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

-วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภำค  1/2566 http://supreme.swu.ac.th

อา. 31 ธ.ค. 66 -วันสิน้ปี 2566
..........................

มกราคม 2567
จ. 1 ม.ค. 67 -วันขึน้ปีใหม่ 2567
อ. 2 ม.ค. 67 -ชดเชยวันขึน้ปีใหม่ 2567
ศ. 5 ม.ค. 67 -ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำตำมแบบ ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

 มคอ.3/มคอ.4  ภำค  2/2566 http://supreme.swu.ac.th

จ. 8 ม.ค. 67 เปิดเรียน
-เพ่ิม ลด วิชาแกน วิชาเอกของคณะ รายวิชาศึกษาทัว่ไป        

 และชุดวิชาเลือกเสรี และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา       

   ภาค 2/2566   (นิสิตรหัส  59-66)
http://supreme.swu.ac.th

ส. 20 ม.ค. 67 23.00 น. -วันสุดท้าย นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด /ขอสมทบ

เรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2566 (รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

-งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2565 (งดการเรียนการสอน)

พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

จ. 15 – จ. 22 ม.ค. 67                         

(วนัแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเวน้วนัสุดท้ำยช ำระเงิน

ค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลำ  23.00 น.)

ภาคปลาย    :  (จ. 8 ม.ค. 2567 – จ. 27 พ.ค. 2567)
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จ. 22 ม.ค. 67 23.00 น. -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องนิสิตขอเรียน

หน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำค 2/2566    

(รอบที่ 2)
http://supreme.swu.ac.th

  -วันสุดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอน ภำค 2/2566 http://supreme.swu.ac.th

  -ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

 ตำมแบบ  มคอ.5/มคอ.6  ภำค 1/2566 http://supreme.swu.ac.th

-เริม่ปรับนิสิตรหัส  59-66  ทีไ่ม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
 การศึกษาตามก าหนด  (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภำค 2/2566
(นิสิตจะต้องตรวจสอบวำ่รำยวชิำถกูต้อง ครบถว้นหรือไม่ )

 -อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภำค 2/2566
พ.24 ม.ค. - ศ. 7 ม.ิย. 67 -นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภำค  2/2566 http://supreme.swu.ac.th

พฤ. 25 ม.ค.–จ. 22 เม.ย. 67 -นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
 -อาจารย์ทีป่รึกษาและคณบดีอนุมัติค าร้อง  ภาค  2/2566

 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
จ. 29 ม.ค.– พ. 10 เม.ย.67 -นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2566

(นิสิตรหัส 60  เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

........................................... -กีฬามหาวิทยาลัย  (ไม่งดการเรียนการสอน)

กุมภาพันธ ์2567
ศ. 2 ก.พ. 67 23.00 น. -วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรแก้สัญลักษณ์ I ภำค 1/2566 ”  

  ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อำจำรย์ผู้สอนบันทึกกำรแก้สัญลักษณ์  I  ทำง Internet)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 26 ก.พ. 67 -ชดเชยวันมาฆบูชา

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

มีนาคม 2567
ศ. 1 ม.ีค. 67 -วันสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ http://supreme.swu.ac.th

ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำค 2/2566   (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)  

จ. 4 – ศ. 8 ม.ีค. 67 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

เมษายน 2567
จ. 8 เม.ย. 67 -ชดเชยวันจักรี  

พ. 10 เม.ย. 67  23.00 น. -วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำค 2/2566

 (นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
 ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

ส. 13 – อ. 16 เม.ย. 67 -วันสงกรานต์
พ. 17 –  อ. 23 เม.ย. 67   08.30-15.00 น. -นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  วำงแผนกำรเรียนภำค 2/2566 ห้องพักอำจำรย์ทีป่รึกษำ

 และวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน ( 3/2566)

-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคต้น  (ภาค1/2566)

8.30–16.30น.อ. 23 ม.ค. 67

8.30–16.30น.

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

พ. 24 ม.ค. 67

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

23.00 น.
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จ. 22 เม.ย. 67 23.00 น. -วันสุดท้ายของกำรขอถอนวิชำ (Withdrawn) ของนิสิต            

ภำค 2/2566  (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
http://supreme.swu.ac.th

พ. 24 เม.ย. 67 23.00 น. -วันสุดท้ายอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติ กำรขอถอนวิชำ  

(Withdrawn) ของนิสิต ภำค 2/2566 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 29 เม.ย. – ศ. 3 พ.ค. 67

พฤษภาคม 2567
จ. 6 พ.ค. 67 -ชดเชยวันฉัตรมงคล
อ.7 พ.ค. – จ. 10 ม.ิย. 67 -นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียน      

ต่ำงสถำบัน ภำคฤดูร้อน ( 3/2566)
http://supreme.swu.ac.th

อ.7 พ.ค. – พ. 12 ม.ิย. 67 -อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องขอเรียนหน่วยกิต        

เกินก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน ภำคฤดูร้อน (3/2566)     

(เฉพำะนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น)
http://supreme.swu.ac.th

อำ. 12 พ.ค. 67 -วันสุดท้ำยของกำรเรียน  ภำค 2/2566

จ. 13 – จ. 27 พ.ค. 67 -สอบปลายภาค  (2/2566) (Final Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

-ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา            

 ภาคฤดูร้อน (3/2566)  (รหัส 59-66) http://supreme.swu.ac.th

พ. 22 พ.ค. 67 -วันวิสาขบูชา
อ. 28 พ.ค. 67 -วันปิดภาคเรียนภาคปลาย (วันส าเร็จการศึกษา)
พ. 29 – ศ. 31 พ.ค. 67 -คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลกำรลงทะเบียนเรียน ภำค 3/2566)

-นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภำค  3/2566
-อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภำค 3/2566

........................................... -วันพืชมงคล

........................................... 8.30–16.30น.

........................................... 8.30–16.30น.

มิถุนายน 2567
จ. 3 ม.ิย. 67

อ. 4 ม.ิย. 67 เปิดเรียน
-เพ่ิม-ลดวิชา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 

(3/2566) (นิสิตรหัส 59-66) http://supreme.swu.ac.th

จ. 20 – จ. 27 พ.ค. 67                          
(วนัแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเวน้วนัสุดท้ำยช ำระเงิน

ค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลำ  23.00 น.)

พ. 5 – พ. 12 ม.ิย. 67                           

  (วนัแรกเร่ิมเวลำ 09.00 น. ยกเวน้วนัสุดท้ำยช ำระ

เงินค่ำธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลำ  23.00 น.)

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี

-นิสิตชัน้ปีที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชำนี)้

-สอบปลายภาค (2/2566)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ชัน้ปทีี่ 3   (นิสิตจะต้องออกฝึกสอนฯ)

-นิสิตชัน้ปีที่ 3 ทุกคน ทุกคณะ สอบ SWU-SET  (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชำนี)้

พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

ภาคฤดรูอ้น : (อ. 4 ม.ิย. 2567 – ศ. 2 ส.ค. 2567)
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
ศ. 7 ม.ิย. 67 23.00 น. -วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 2/2566” (Grade)     

  ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อำจำรย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ 

(Grade) ทำง Internet)
http://supreme.swu.ac.th

 -วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภำค 2/2566 http://supreme.swu.ac.th

จ. 10 ม.ิย. 67 23.00 น. -วันสุดท้าย นิสิตยืน่ค ำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด/ขอสมทบ

เรียนต่ำงสถำบัน ภำคฤดูร้อน ( 3/2566)
http://supreme.swu.ac.th

พ. 12 ม.ิย. 67 23.00 น. -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติค ำร้องนิสิต          

ขอเรียนหน่วยกิตเกินก ำหนด / ขอสมทบเรียนต่ำงสถำบัน          

ภำคฤดูร้อน (3/2566)
http://supreme.swu.ac.th

 -วันสุดท้ายของกำรขอแก้ไขตำรำงสอนภำคฤดูร้อน ( 3/2566) http://supreme.swu.ac.th

-เริม่ปรับนิสิตรหัส  59-66  ทีไ่ม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามก าหนด (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)
-นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภำคฤดูร้อน  (3/2566)
(นิสิตจะต้องตรวจสอบวำ่รำยวชิำถกูต้อง ครบถว้นหรือไม่ )

 -อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภำคฤดูร้อน (3/2566)
จ. 17 – ศ. 28 ม.ิย.  67 -นิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ  ภำคฤดูร้อน  (3/2566)

 (นิสิตรหัส 60  เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

พ. 19 ม.ิย. – ศ. 19 ก.ค. 67 -นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
 -อาจารย์ทีป่รึกษาและคณบดีอนุมัติค าร้อง  ภาคฤดูร้อน  

 (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
พฤ. 27 ม.ิย. 67 -ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบ  

มคอ.5/มคอ.6  ภำค 2/2566
ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

http://supreme.swu.ac.th

ศ. 28 ม.ิย. 67  23.00 น. -วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน (3/2566)
   (นิสิตรหัส 60  เป็นต้นไปจะต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
    ให้ครบจ ำนวนภำคกำรเรียนตำมหลักสูตร)

  -วันสุดท้ายของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ไม่ตรงตำมก ำหนด ภำคฤดูร้อน ( 3/2566) (ค่ำปรับวันละ 30 บำท)

ส. 29 ม.ิย. 67 -วันสถำปนำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
...........................................

กรกฎาคม 2567
จ. 1 –  ศ. 5 ก.ค. 67 -สอบกลางภาค   (Midterm Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

จ. 8 – พ. 10 ก.ค.67 8.30-15.00 น. -นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรเรียนภำคฤดูร้อน (3/2566) ห้องพักอำจำรย์ทีป่รึกษำ

ศ. 19 ก.ค.67 23.00 น. -วันสุดท้ายของกำรขอถอนวิชำ (Withdrawn) ของนิสิต             

ภำคฤดูร้อน  (3/2566) (บำงรำยวิชำและทุกรำยวิชำ)
http://supreme.swu.ac.th

จ. 22 ก.ค. 67 -ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

พฤ. 13 ม.ิย. 67

  
พิมพ์รำยงำนได้จำก

http://supreme.swu.ac.th

-สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย (ภำค 2/2566)

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

http://supreme.swu.ac.th

8.30–16.30น.
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วัน/เดอืน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
อ. 23 ก.ค. 67 23.00 น. -วันสุดท้าย อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณบดีอนุมัติกำรขอถอนวิชำ 

(Withdrawn) ของนิสิต ภำคฤดูร้อน  (3/2566)
http://supreme.swu.ac.th

ศ. 26 ก.ค. 67 -วันสุดท้ำยของกำรเรียนภำคฤดูร้อน (ภำค 3/2565)
จ. 29 ก.ค. 67
อ. 30 ก.ค. -  ศ. 2 ส.ค. 67 -สอบปลายภาค  (3/2566)  (Final Examination) อำจำรย์ผู้สอนแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

พ. 31 ก.ค. 67 -ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบ ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ

 มคอ.7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 http://supreme.swu.ac.th

สิงหาคม 2567
จ. 5 ส.ค. 67 -วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน  (วันส าเร็จการศึกษา)
จ. 12 ส.ค. 67 -วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที ่9

อ. 13 ส.ค. 67 23.00 น. -วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลกำรสอบ ภำค 3/2566” (Grade)    

   ถึงส่วนส่งเสริมฯ (อำจำรย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลกำรสอบ 

(Grade) ทำง Internet)
http://supreme.swu.ac.th

-วันสุดท้ายที่นิสิตประเมินปค.003 และปค.004 ภำคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th

กันยายน 2567
...........................................

  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏบิติักำรแทน

-สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน  (3/2566)

(ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ ดร.ปำนสิริ   พนัธุ์สุวรรณ)

ประกำศ   ณ   วันที่  มีนำคม    พ .ศ. 2566

-ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณฯ
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