
 

 

 

 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  

 ………………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 10189/2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงขอกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปนี้ 
 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2564    

จ 19 ก.ค. –  
จ 23 ส.ค. 64 

 ผูประสานคณะ/สถาบัน/สาํนัก เปดรายวิชาในระบบ  
ภาค 1/2564 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 

สิงหาคม 2564    
ศ 6 ส.ค. 64  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4  (ถามี)  ภาค 1/2564  
http://supreme.swu.ac.th 

 
พฤ 12 ส.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
จ 23 ส.ค. – 

พฤ 30 ก.ย. 64 
ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทาย   
ชําระเงินคาธรรม 
เนียมฯ ได ถึงเวลา  
23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจาย ภาค 1/2564 รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/รหัส 
62-63 (ป.เอก) /รหัส 63 (ป.โท)  และรักษาสภาพ ใน
ระบบ supreme2019 

http://supreme.swu.ac.th 

.....ส.ค. 64  ประชุมอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ช้ันปท่ี 1 ประชุมทางระบบออนไลน 

.....ส.ค. 64 9.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ปฐมนิเทศนิสติใหมระดับบัณฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหมพบอาจารยท่ีปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจําสาขาวิชา 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน 

จ 30 ส.ค. 64  เปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 



 

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคตน) 
จ 30 สิงหาคม 2564 – พฤ 30 ธันวาคม 2564 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กันยายน 2564    

ศ 3 ก.ย. 64  วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 1/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 13 ก.ย.-  
จ 27 ก.ย. 64 

 ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมท่ีผานคุณสมบัติสอบ
สมิทธิภาพทางภาษา จะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ สอบสมิทธิภาพทางภาษา   
2.ระดับปริญญาโท  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข) 
3.ระดับปริญญาเอก  สอบสมิทธิภาพทางภาษา / สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 24 ก.ย. 64 วันหยุดเนื่องในวันมหิดล ประกาศหยุดราชการกรณีพิเศษ 
จ 27 ก.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีคณะตองสง ผลการแกสัญลักษณ I ภาค 

2/2563และภาคฤดรูอน 3/2563 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
(อาจารยผูสอนบันทึกการแกสัญลกัษณ I  ในระบบ
supreme 2019) 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 30 ก.ย. 64 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 57-60 ท่ีชําระคาธรรมเนียม
เหมาจ ายครบแล วลงทะ เ บียนรั กษาสภาพนิสิ ต /
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ  
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 30 ก.ย. 64 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
ลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 1/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/รหสั 
62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) ในระบบsupreme 
2019 

http://supreme.swu.ac.th 

ตุลาคม 2564    
ศ 1 ต.ค. 64  -เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 61-63 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 

62-63 (ป.เอก) /รหัส 63 (ป.โท) ท่ีไมชําระเ งิน
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามกําหนด   
-เร่ิมปรับนิสิตท่ีไมชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีท่ีนิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบ
แลว 

บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง 

อา 10 ต.ค. 64  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 1/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ
กอน 1 สัปดาห ทาง

http://grad.swu.ac.th 
 

http://supreme/


 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลาคม 2564 (ตอ)    

พ 13 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชฯ 
พฤ 21 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันออกพรรษา วันหยุดราชการประจําภาคกลาง 
ศ 22 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปยมหาราช 
ส 23 ต.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันปยมหาราช 
อา 31 ต.ค. 64  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 1/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

กอน  1 สัปดาห ทาง
http://grad.swu.ac.th 

พฤศจิกายน 2564    
จ 15 พ.ย. 64  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 

เคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
http://supreme.swu.ac.th 

จ 15 พ.ย. 64  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตท่ีประสงค จะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 1/2564 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 22 พ.ย. –  
อา 28 พ.ย. 64 

 นิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรยีน 
ภาคปลาย (2/2564) 

 

จ 22 พ.ย. –  
อา 28 พ.ย. 64 

 ผูประสานคณะ/สถาบัน/สาํนัก เปดรายวิชาในระบบ 
ภาค 2/2564 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 

จ 29 พ.ย. 64  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ สําหรับนิสติท่ีประสงคจะสาํเร็จการศึกษา ภาค 
1/2564 

 

จ 29 พ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธท่ีลงทะเบียนไปแลว  

http://supreme.swu.ac.th 

อ 30 พ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
……………………  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2563     
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2564    
ศ 3 ธ.ค. 64  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 1/2564 
 

ศ 3 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค 
1/2564 

มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย  

อา 5 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันพอแหงชาติ 
จ 6 ธ.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันพอแหงชาติ 
ศ 10 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
จ 13 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร

นิพนธ  ภาค 1/2564 
 

ศ 17 ธ.ค. 64  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 1/2564 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลา
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 1/2564 
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 



 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวาคม 2564 (ตอ)    

อา 19 ธ.ค. 64  วันสุดทายของการเรียน ภาค 1/2564  
จ 20 ธ.ค. – 

 อา 26 ธ.ค. 64 
 สอบปลายภาค ภาค 1/2563 (Final Examination)  

พฤ 30 ธ.ค. 64  วันสุดทายท่ีนิสิตประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
พฤ 30 ธ.ค. 64  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  
ศ 31 ธ.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันสิ้นป 2564 

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2564 (ภาคปลาย) 
จ 10 มกราคม 2565 – ศ 27 พฤษภาคม 2565 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มกราคม 2565    
ส 1 ม.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปใหม 2565 
จ 3 ม.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันขึน้ปใหม 2565 
อ 4 ม.ค. – 

พฤ 10 ก.พ. 65 
ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทายชําระ
เงินคาธรรมเนียมฯ ได
ถึงเวลา 23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
แบบเหมาจาย ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019 

http://supreme.swu.ac.th 

.......ม.ค. 65 9.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00น. 

ปฐมนิเทศนิสติใหมระดับบัณฑิตศกึษา (กิจกรรมบังคับ) 
นิสิตใหมพบอาจารยท่ีปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจําสาขาวิชา 

ปฐมนิเทศทางระบบออนไลน 

จ 10 ม.ค. 65  เปดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  
จ 10 ม.ค. 65  วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 

(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 14 ม.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายยื่นคํารองขอเรียนหนวยกิตเกินกําหนด/ขอ
เรียนแทน ภาค 2/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 24 ม.ค. 65  ผูรับผิดชอบรายวิชาจดัทํารายงานผลการดําเนินการ 
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6  (ถามี) ภาค 1/2564 ลงระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 
 

จ 24 ม.ค.–  
ศ 4 ก.พ. 65 

 ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหมท่ีผานคุณสมบัติสอบ
สมิทธิภาพทางภาษาจะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ สอบสมิทธิภาพทางภาษา 
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบ
ประมวลความรู (เฉพาะแผน ข) 
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

 

 

 

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


 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กุมภาพันธ 2565    

ศ 4 ก.พ. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีคณะตองสงผลการแกสัญลักษณ I ภาค 
1/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยผูสอนบันทึกการแก
สัญลักษณ I ในระบบ supreme2019)   

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 10 ก.พ. 65 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 57-60 ท่ีชําระคาธรรมเนียม
เหมาจายครบแลวลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
- นิสิตป.เอก รหัส 59-61 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ 
- นิสิตป.โท รหัส 60-62 ท่ีชําระคาธรรมเนียมเหมาจาย
ครบแลวลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 10 ก.พ. 65 ไดถึงเวลา  23.00 น. วันสุดทาย 
ลงทะเบียน / เพ่ิม – ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค 2/2564 รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 62-64 (ป.เอก) /รหัส 63-64 (ป.โท) / รหัส 64 (ป.
บัณฑิต) ในระบบ supreme2019 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 11 ก.พ. 65  -เร่ิมปรับนิสิตรหัส รหัส 61-64 (ป.โทควบเอก)/ รหัส  
62-64 (ป.เอก)/รหัส 63-64 (ป.โท)/รหัส 64 (ป.บัณฑิต) 
ท่ีไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตาม
กําหนด   
-เร่ิมปรับนิสิตท่ีไมชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนสิิตรหัส 
เฉพาะกรณีท่ีนิสิตชําระคาธรรมเนียมเหมาจายครบแลว 

บัณฑิตวิทยาลัย/สวนการคลัง 

พ 16 ก.พ. 65 วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 
อา 20 ก.พ. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาโท ภาค 2/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

กอน 1 สัปดาห ทาง 
http://grad.swu.ac.th 

มีนาคม 2565    
อา 13 มี.ค. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก ภาค 2/2564 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ

กอน 1 สัปดาห ทาง 
http://grad.swu.ac.th 

เมษายน 2565    
พ 6 เม.ย. 65 วันหยุดเนื่องในวันจักรี 
ศ 8 เม.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 

เคาโครงฯปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
http://supreme.swu.ac.th 

ศ 8 เม.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของนิสิตท่ีประสงค จะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 2/2564 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 13 เม.ย –  
ศ 15 เม.ย. 65 

วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต 

 

 

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


 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2565 (ตอ)    

จ 25 เม.ย. 65  วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาค
เรียนแรกหามถอนรายวิชาและลดหนวยกิตปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธท่ีลงทะเบียนไปแลว 

http://supreme.swu.ac.th 

อ 26 เม.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
ศ 29  เม.ย. 65  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ

ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 2/2564 
 

ศ 29 เม.ย. 65  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 
2/2564 

 

พฤษภาคม 2565    
พ 4 พ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล 
ศ 6 พ.ค. 65  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค 

2/2564 
มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ 12 พ.ค. 65  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ ภาค 2/2564 

 

............ วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 
อา 15 พ.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา 
จ 16 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
อ 17 พ.ค. 65  วันสุดทายของการเรียน ภาค 2/2564  
พ 18 พ.ค. –  
อ 24 พ.ค. 65 

 สอบปลายภาค ประจําภาค 2/2564 (Final 
Examination) 

 

ศ 20 พ.ค. 65  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 2/2564 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 2/2564 
- วันสุดทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2564 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ 27 พ.ค. 65  วันสุดทายท่ีนิสติประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
ศ 27 พ.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

 

ภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 
จ 30 พฤษภาคม 2565 – จ 8 สิงหาคม 2565 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2565 (ตอ)    

จ 23 พ.ค. 
 – พฤ 9 มิ.ย. 65 

ตลอด 24 ช่ัวโมง    
ยกเวนวันสุดทายชําระ
เงินคาธรรม เนียมฯ 
ไดถึงเวลา  23.00 น. 

เปดลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูรอน 3/2564 (เฉพาะนิสิตท่ีมีรายวิชาในภาค 
3/2564 ในระบบ supreme2019) 
 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 30 พ.ค. 65  เปดเรียน ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2564  
 



 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2565     

พ 1 ม.ิย. –  
พฤ 9 มิ.ย. 65 

 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปท่ีศึกษาครบ
ระยะเวลาตามแผนการเรียน และประสงคจะสําเร็จ
การศึกษาในภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ตองชําระคา
รักษาสภาพนิสิตภาคฤดูรอนดวย   

http://supreme.swu.ac.th 

พ 1 มิ.ย. –  
อา 5 มิ.ย. 65 

 ลงทะเบียนสอบพิเศษ (รอบพิเศษเฉพาะผูท่ีไดรับการ
อนุมัติเทาน้ัน) 
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู (เฉพะแผน ข) 
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัต ิ

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 2 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 
เคาโครงฯปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 

http://supreme.swu.ac.th 
 

พฤ 2 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการยื่นแบบขอแตงตั้งกรรมการสอบ 
ปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธของนิสิตท่ีประสงคจะ
สําเรจ็การศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 

http://supreme.swu.ac.th 
 

ศ 3 มิ.ย. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ 
พระบรมราชิน ี

พ 8 มิ.ย.65  วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 2/2564 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

  พฤ 9 มิ.ย. 65  ไดถึงเวลา 23.00 น. วันสุดทาย ลงทะเบียน / เพ่ิม-ลดวิชา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดรูอน 3/2564 (เฉพาะ
นิสิตท่ีมรีายวิชาในภาค 3/2564) ในระบบ supreme 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 10 มิ.ย. 65  เร่ิมปรับนิสิต ท่ีมีเรียนภาคฤดูรอนท่ีไมชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนด (เฉพาะนิสิตท่ีมี
รายวิชาในภาค 3/2564)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

อา 12 ม.ิย. 65  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปรญิญาเอก และโท ภาค 
3/2564 (รอบพิเศษเฉพาะผูท่ีไดรับการอนุมัติเทานั้น) 

 

ศ 17 มิ.ย. 65  วันสุดทายของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธสําหรับนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษาภาคฤดู
รอน (ภาค 3/2564) 

 

ศ 17 มิ.ย. 65  ผูรับผิดชอบรายวิชาจดัทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แบบมคอ.5 /มคอ.6 (ถามี)  ภาค 2/2564 ลงระบบของ
มหาวิทยาลยั  

http://supreme.swu.ac.th 

พ 29 มิ.ย. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการสงเอกสารขยายเวลาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
กรกฎาคม 2565    

ศ 1 ก.ค. 65  วันสุดทายของการใหบริการคลินิก i-Thesis ภาค  
3/2564 

มีปญหาติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พ 13 ก.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
พฤ 14 ก.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเขาพรรษา 

 
 
 
 

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


 

หมายเหตุ: นิสิตรหัสสุดทายและนิสิตท่ีประสงคจะสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 ขอใหดูตารางแนบทายประกอบดวย 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2565    
ศ 15 ก.ค. 65  - วันสุดทายการแจงจบการศึกษา ภาค 3/2564  

(ภาคฤดูรอน) 
- วันสุดทายการสงเอกสารผลการสอบปากเปลาปรญิญา
นิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 
- วันสดุทายของการสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพของนิสิตท่ี
ประสงคจะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อา 17 ก.ค. 65  วันสุดทายสอบวัดคณุสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบ
ประมวลความรูระดับปรญิญาโท ภาค 3/2564 

 

อา 17 ก.ค 65  วันสุดทายของการสอบเคาโครงฯ ปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธภาคฤดูรอน (3/2564) 

 

จ 18 ก.ค. 65  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แบบ มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2564 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 18 ก.ค. –  
อา 24 ก.ค. 65 

 นิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา วางแผนการเรยีนภาคตน  ป
การศึกษาถัดไป (ภาค 1/2565)   

 

จ 25 ก.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) และ
เพ่ิม-ลดหนวยกิตปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ ภาค 3/2564 
(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 28 ก.ค. 65 วันหยุดเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
อา 31 ก.ค. 65  วันสุดทายของการเรียนภาคฤดูรอน (ภาค 3/2564)  
สิงหาคม 2565    

จ 1 ส.ค. –  
อา 7 ส.ค. 65 

 สอบปลายภาค ประจําภาค  3/2564  (Final 
Examination)  

 

จ 8 ส.ค. 65  วันสุดทายท่ีนิสติประเมินปค.003 และปค.004  http://supreme.swu.ac.th 
จ 8 ส.ค. 65  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2564  

พฤ 12 ส.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ศ 19 ส.ค. 65 8.30 - 16.30 น. วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนบันทึกคะแนน/ ผลการสอบ 
(Grade) ทางระบบ supreme และสงใหคณะสงผลการ
สอบ ภาค 3/2564 (ภาคฤดูรอน) ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

(รองศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกุล) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 



ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน 
กําหนดการเกีย่วกับการทําปริญญานิพนธ/สารนพินธ 

กําหนดการวันสุดทายสําหรับนิสติที่ประสงคจะสาํเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2564 แตละภาคเรียน 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน 
หมดเวลาศึกษา 

ปการศึกษา 2564 
นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา  
ภาค 2/2558 (รหัสสุดทาย) 

- นิสิตปริญญาเอกเขาศึกษา  
ภาค 1/2559 และ 1/2560 
 (รหัสสุดทาย) 

นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา 
ภาค 2/2559 (รหัสสุดทาย) 

- นิสิตปริญญาโทเขาศึกษา 
ภาค 1/2561 (รหัสสุดทาย) 

เดือนสุดทายท่ีมีสถานภาพ
เปนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หมดเวลาการศึกษาภาคตน 
ปการศึกษา 2564  
(เดือนธันวาคม) 

- หมดเวลาการศึกษาภาค 
ฤดูรอน ปการศึกษา 2564 

(เดือนกรกฎาคม) 
• นิสิตตองสงเอกสารผลการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาท่ีกําหนดดังนี้
  ระดับปริญญาเอก 
ปริญญานิพนธ 36 นก 29 เม.ย. 64 - 8 พ.ย. 64 
ปริญญานิพนธ 36 นก ข้ึนไป 29 ม.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 
  ระดับปริญญาโท 
ปริญญานิพนธ 12 นก 29 ก.ค.64 - 7 ก.พ. 65 
สารนิพนธ 29 ต.ค.64 - 7 พ.ค. 65 
• นิสิตตองสงเอกสารสําหรับการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ภายในเวลาท่ีกําหนดดังนี้
การยื่นสอบปากเปลาฯ 15 พ.ย. 64 8 เม.ย. 65 2 มิ.ย. 65 
สอบปากเปลาฯ 29 พ.ย. 64 29 เม.ย 65 17 มิ.ย. 65 
• นิสิตตองสงเอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
ปดการใหบริการคลินิก i-Thesis 3 ธ.ค. 64 6 พ.ค. 65 1 ก.ค. 65 
สงเอกสารผลการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธ  

17 ธ.ค. 64 20 พ.ค. 65 15 ก.ค. 65 

สงบทความวิจัยท่ีตีพิมพ 17 ธ.ค. 64 20 พ.ค. 65 15 ก.ค. 65 
วันสิ้นสุดการศึกษา 30 ธ.ค. 64 23 พ.ค. 65 8 ส.ค. 65 


