ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดปฏิทนิ การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

มิถุนายน 2558
พฤ 18 มิ.ย. - ศ 17 ก.ค.58

กรกฎาคม 2558
จ 6 ก.ค. - ศ 21 ส.ค.58
จ 20 – ส 25 ก.ค.58
ค่าธรรมเนียมตลอด
24 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 1/2558 ขึ้นเว็บเพจ

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495063
หรือ 1-5646

ยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด/ขอเรียนแทน
ภาค 1/2558
ยกเว้นวันสุดท้ายได้ ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถึงเวลา 23.00 น. เหมาจ่าย ภาค 1/2558 ป.บัณฑิต รหัส 58/ ป.โท
รหัส 57-58 / ป.เอก รหัส 56-58 / ป.โทต่อเอก
รหัส 55-58 ) ที่มีเหมาจ่าย ทาง Internet

บัณฑิตวิทยาลัย

8.30 – 16.30 น.

http://supreme.swu.ac.th

ภาคต้น จ 17 สิงหาคม – ศ 8 มกราคม 2559
วัน/เดือน/ปี
สิงหาคม 2558
จ 3 ส.ค. 58
จ 10 ส.ค. 58
จ 17 ส.ค. 58
จ 17 ส.ค.- ส 12 ก.ย.58

ศ 21 ส.ค. 58
จ 24 – จ 31 ส.ค. 58

เวลา

กิจกรรม

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1
8.00 – 12.00น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
13.00 – 16.00น. นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา
เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
สมัครสอบพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบประมวลความรู้
ระดับปริญญาเอก สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตป.โท/เอก รหัส 51 ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
- ชําระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
นิสิตป.โทและเอก รหัส 53-56 ที่ชําระเหมาจ่าย
หมดแล้ว ลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
(ยกเว้น วันสุดท้ายชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ
ได้ถึงเวลา 23.00 น.)
วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิต
เกินกําหนดการลงทะเบียนเรียนแทน ภาค 1/2558
เพิ่ม – ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาค 1/2558 ป.บัณฑิต รหัส 58 / ปโท รหัส 57-58/
ป.เอก รหัส 56-58/ ป.โทต่อเอกรหัส 55-58)
ที่มีเหมาจ่าย ทาง Internet ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา
23.00 น.

หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ตามประกาศกําหนดการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
http://supreme.swu.ac.th

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

วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2558
อ 1 ก.ย. 58
พ 2 ก.ย. 58
ศ 11 ก.ย. 58

จ 14 ก.ย.58
ตุลาคม 2558
อา 4 ต.ค. 58

จ.26 ต.ค. 58
พฤศจิกายน 2558
อา 15 พ.ย.58

เวลา

กิจกรรม

เริ่มปรับนิสิต ป.โท รหัส 57/ ป.เอก รหัส 56-57/
ป.โทต่อเอกรหัส 55-57) ที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกําหนด ภาค 1/2558
8.30 – 15.00 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 1/2558
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่)อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 1/2558
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I
ภาค 2/2557และภาคฤดูร้อน 3/2557”
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet)
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตชําระเหมาจ่ายครบแล้ว

หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย/กองคลัง
http://supreme.swu.ac.th
http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย/กองคลัง

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก ภาค1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน 1 สัปดาห์
ทาง http://grad.swu.ac.th

วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ภาค 1/2558

บัณฑิตวิทยาลัย

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาโท ภาค1/2558

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบก่อน1สัปดาห์

9.00 – 15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ภาค 2/2558
ส 21 พ.ย. 58
วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษาภาค1/2558
อา 22 พ.ย. 58
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาพื้นฐานระดับปริญญาโท
จ 23 - อา 29 พ.ย. 58
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอกระดับปริญญาโท
จ 23 พ.ย. 58
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน (Withdrawn)
ภาค 1/2558 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
อ 24 พ.ย.58 – ศ 15 ม.ค. 59 8.30 – 16.30 น. ยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด/ขอเรียนแทน/
ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 2/2558
ศ 27 พ.ย. 58
8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 1/2558
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาค 1/2558
จ 30 พ.ย.– อา 6 ธ.ค.58
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ภาค 2/2558 ป.บัณฑิต รหัส 58 / ป.โท
รหัส 57-58 / ป.เอก รหัส 56-58 / ป.โทต่อเอกรหัส
55-58) ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 23.00 น.

ทาง http://grad.swu.ac.th

จ 16 - ศ 20 พ.ย.58

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

วัน/เดือน/ปี
ธันวาคม 2558
พฤ 3 ธ.ค. 58
อา 6 ธ.ค. 58
อ 8 – อ 22 ธ.ค. 58
ศ 18 ธ.ค. 58

มกราคม 2559
ศ 8 ม.ค. 59

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ
ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษาภาค1/2558
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2558
สอบประจําภาค 1/2558 (Final Examination)
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์พร้อมผลการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ของนิสิตที่จะสําเร็จ การศึกษา ภาค 1/2558 วันสุดท้าย
ของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิต ที่ประสงค์จะ
สําเร็จการศึกษา ภาค 1/2558

บัณฑิตวิทยาลัย

8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายที่อาจารย์คณะต้องส่ง
“ผลการสอบ ภาค1/2558”
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/
ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 1/2558

บัณฑิตวิทยาลัย

http://supreme.swu.ac.th

ภาคปลาย จ 11 มกราคม 2559 – ศ 3 มิถนุ ายน 2559
วัน/เดือน/ปี

เวลา

มกราคม 2559
ม.ค. 59
พฤ 7 ม.ค. 59
จ.11 ม.ค. 59
จ.11 ม.ค. ส 6 ก.พ. 59

ศ 15 ม.ค. 59

8.30 – 16.30 น.

จ 18–จ 25 ม.ค. 59

พ 20 ม.ค. 59

8.30 – 16.30 น.

ศ 22 ม.ค.59

จ 26 ม.ค. 59

พ 27 ม.ค. 59

8.30 – 15.00 น.

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา
ภาคปลาย ปี 2558
วันสุดท้ายผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ภาค 2/2558
ขึ้นเว็บเพจ
เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
สมัครสอบพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบประมวลความรู้
ระดับปริญญาเอก สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตป.โท/เอก รหัส 51 ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
- ชําระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
นิสิตป.โทและเอก รหัส 53-56 ที่ชําระเหมาจ่ายหมดแล้ว
ลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิต
เกินกําหนด ภาค 2/2558
เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาค 2/2558 ป.บัณฑิต รหัส 58 / ปโท รหัส 57-58 /
ป.เอก รหัส 56-58 / ป.โทต่อเอกรหัส 55-58)
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2558
วันสุดท้ายผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาค 1/2558 ขึ้นเว็บเพจ

หมายเหตุ
แจ้งให้ทราบภายหลัง
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495063
หรือ 1-5646
http://supreme.swu.ac.th

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

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.02-6495063
หรือ 1-5646
บัณฑิตวิทยาลัย/กองคลัง

เริ่มปรับนิสิต ป.บัณฑิต รหัส 58 / ปโท รหัส 57-58 /
ป.เอก รหัส 56-58 / ป.โทต่อเอกรหัส 55-58) ที่ไม่ชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกําหนด
ภาค 2/2558
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2558
http://supreme.swu.ac.th
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2558

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กุมภาพันธ์ 2559
ศ 5 ก.พ. 59

วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2558
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชําระเหมาจ่ายครบแล้ว

จ 8 ก.พ. 59
มีนาคม 2559
อา 5 มี.ค.59

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก ภาค 2/2558

จ 30 มี.ค.59

วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2558

เมษายน 2559
อา 3 เม.ย. 59
จ 18 –ศ 22 เม.ย. 59

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาโท ภาค 2/2558
9.00-15.00 น.

ศ 22 เม.ย. 59
อา 24 เม.ย.59
จ 25-ส 30 เม.ย.59
จ 25 เม.ย. 59
อ 26 เม.ย. –
พ.10 มิ.ย.59
ศ 29 เม.ย. 59

พฤษภาคม 2559
จ 2–ส 7 พ.ค. 59

อา 15 พ.ค. 59
จ 16 – ศ 20 พ.ค. 59

กิจกรรม

8.30 – 16.30 น.

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2558)
วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค2/2558
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาพื้นฐานระดับปริญญาโท
สอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอกระดับปริญญาโท
วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาค 2/2558
(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
ยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด ภาคฤดูร้อน
(ภาค 3/2558)
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ
ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษา ภาค2/2558
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2558 เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาในภาค 3/2558
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิต ป.โท/เอก ทุกรหัสวิชา ที่ยังไม่ผ่านการสอบ
ภาษาต่างประเทศสามารถลงทะเบียนสอบใน
ภาคเรียนที่ 3/2558 ได้
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2558
สอบประจําภาค 2/2558 (Final Examination)

หมายเหตุ

http://supreme.swu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน 1 สัปดาห์
ทาง http://grad.swu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน 1 สัปดาห์
ทาง http://grad.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย/กองคลัง

http://supreme.swu.ac.th

วัน/เดือน/ปี

เวลา

พฤษภาคม 2559 (ต่อ)
ศ 20 พ.ค. 59

อ 24-ศ 27 พ.ค. 59
ศ 3 มิ.ย. 59

8.30 – 16.30 น.

กิจกรรม

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการส่งผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค 2/2558
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียนภาค 3/2557) http://supreme.swu.ac.th
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2558
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2558
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ(Grade) ภาค 2/2558”

ภาคฤดูร้อน จ 6 มิถนุ ายน 2559- จ 15 สิงหาคม 2559
วัน/เดือน/ปี

เวลา

มิถุนายน 2559
จ 6 มิ.ย. 59
จ 6 - จ 20 มิ.ย. 59

พ 8 มิ.ย. 59

8.30 – 16.30 น.

พฤ 9-พ 15 มิ.ย. 59

พฤ 9-พ 15 มิ.ย. 59

พฤ 16 มิ.ย. 59
ศ 17 มิ.ย. 59
จ 20 มิ.ย. 59

8.30-16.30 น.

กิจกรรม
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
สมัครสอบพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบประมวลความรู้
ระดับปริญญาเอก สอบภาษาต่างประเทศ /
สอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตป.โท/เอก รหัส 51 ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/
- ชําระค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
นิสิตป.โทและเอก รหัส 53-56 ที่ชําระเหมาจ่ายหมดแล้ว
ลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 23.00 น.
วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด
ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2558) วันสุดท้ายของการขอแก้ไข
ตารางสอนภาคฤดูร้อน
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะประสงค์สําเร็จการศึกษาในภาค
3/2558 และยังไม่ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ต้องลง รักษาสภาพนิสิตก่อนลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2558) ทาง Internet
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 23.00 น.
นิสิต ป.โท/เอก ทุกรหัสวิชา ที่ยังไม่ผ่านการสอบ
ภาษาต่างประเทศสามารถลงทะเบียนสอบใน
ภาคเรียนที่ 3/2558 ได้
เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ชําระเงินธรรมเนียม
การศึกษาตามกําหนด (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2558)
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคฤดูร้อน (3/2558 )
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาคฤดูร้อน (3/2558)
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์จะ
สําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน (3/2558 )

หมายเหตุ
http://supreme.swu.ac.th

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

http://supreme.swu.ac.th

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

วัน/เดือน/ปี

เวลา

มิถุนายน (ต่อ) 2559
อ 21 มิ.ย. 59

กิจกรรม

หมายเหตุ

เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ชําระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส
เฉพาะกรณีที่นิสิตชําระเหมาจ่ายครบแล้ว
วันสุดท้ายผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาค 2/2558
(แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมสําเนา)

http://supreme.swu.ac.th

กรกฎาคม 2559
อา 3 ก.ค. 59

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาโท ภาค 3/2558

อา 10 ก.ค. 59

สอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก ภาค 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน 1 สัปดาห์
ทาง http://grad.swu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน 1 สัปดาห์
ทาง http://grad.swu.ac.th

ศ 15 ก.ค. 59

วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน (3/2558)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.7 ภาค 2/2558 ขึ้นเว็บเพจ
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียนภาคต้น
(ภาค 1/2559)
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อ
ขอรับการตรวจรูปแบบเพื่อสําเร็จการศึกษา ภาค3/2558

พ 22 มิ.ย. 59

ศ 22 ก.ค. 59
อ 26 – พ 27 ก.ค.59

8.30-15.00 น.

ศ 29 ก.ค. 59
สิงหาคม 2559
จ 1 ส.ค. 59

8.30-16.30 น.

พฤ 4 ส.ค. 59

8.30-16.30 น.

อา 7 ส.ค. 59
จ 8 – อา 14 ส.ค. 59
พฤ 11 ส.ค. 59

จ 15 ส.ค. 59
ศ 26 ส.ค. 59

8.30 – 16.30 น.

วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาคฤดูร้อน (3/2558)
(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 3/2558
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 3/2558
สอบประจําภาค 3/2558 (Final Examination)
วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2558
วันสุดท้ายของการส่งผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2558
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ของนิสิต
ที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ภาค 3/2558
วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 3/2558
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน” (Grade)
อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558 แต่ละภาคเรียน
กําหนดการเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
กําหนดการวันสุดท้ายสําหรับนิสิตที่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 แต่ละภาคเรียน
ภาคต้น
นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา
ภาค 2/2552
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา
ภาค 2/2553
หมดเวลาการศึกษาภาคต้น 2558

ภาคปลาย
-

ภาคฤดูร้อน
นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา
ภาค 1/2553
นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา
ภาค 1/2554
หมดเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน 2558

นิสิตต้องส่งแบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่กําหนดดังนี้
ระดับปริญญาเอก
ปริญญานิพนธ์ 36 นก
8 เม.ย. 58
15 พ.ย. 58
ปริญญานิพนธ์ 36 นก
8 ม.ค. 58
15 ส.ค. 58
ขึ้นไป
ระดับปริญญาโท
ปริญญานิพนธ์ 12 นก
8 ก.ค. 58
15 ก.พ. 59
สารนิพนธ์
8 ต.ค. 58
15 พ.ค. 59
• การยืน่ สอบปากเปล่าฯ
26 ต.ค. 58
30 มี.ค.59
20 มิ.ย.59
• สอบปากเปล่าฯ
21 พ.ย. 58
22 เม.ย. 59
15 ก.ค. 59
• ส่งปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
- ส่งตรวจรูปแบบ
3 ธ.ค. 58
29 เม.ย. 59
29 ก.ค. 59
- ส่งฉบับสมบูรณ์
18 ธ.ค. 58
20 พ.ค. 59
11 ส.ค. 59
- ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
18 ธ.ค. 58
20 พ.ค. 59
11 ส.ค. 59
- วันสิ้นสุดการศึกษา
8 ม.ค. 59
3 มิ.ย. 59
15 ส.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนดการ ประจําปีการศึกษา 2558
กิจกรรม
เปิดภาคเรียน
วันสุดท้ายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน

ภาคต้น
17 ส.ค. 58
6 ธ.ค. 58
8–22 ธ.ค.58
8 ม.ค. 59

ภาคปลาย
11 ม.ค. 59
15 พ.ค. 59
16–20 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59

ภาคฤดูร้อน
6 มิ.ย. 59
7 ส.ค. 59
8–14 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59

สถานทีต่ ิดต่อ

http://supreme.swu.ac.th

การชําระค่าธรรมเนียม ( ป.บัณฑิต รหัส 58../ ปโท รหัส 57-58../ ป.เอก รหัส 56-58../ ป.โทต่อเอก รหัส 55-58.. ) ที่มีเหมาจ่าย

นิสิตรหัส 56-58

20–25 ก.ค.58 30 พ.ย.– 6 ธ.ค.58

2–7 พ.ค. 59

http://supreme.swu.ac.th

การเพิ่ม – ลดรายวิชา ( ป.บัณฑิต รหัส 58../ ปโท รหัส 57-58../ ป.เอก รหัส 56-58../ ป.โทต่อเอก รหัส 55-58.. ) ที่มีรายวิชา

นิสิตรหัส 56-58

24–29 ส.ค.58

18–25 ม.ค.59

9–15 มิ.ย.59

http://supreme.swu.ac.th

วันเริ่มปรับ ลงทะเบียนล่าช้า ( ป.บัณฑิต รหัส 58../ ปโท รหัส 57-58../ ป.เอก รหัส 56-58../ ป.โทต่อเอก รหัส 55-58.. )
ที่มีเหมาจ่าย (นิสิตรหัส 58 ทุกระดับให้ดูวันเริ่มปรับตั้งแต่ภาคปลาย)

นิสิตรหัส 56-58
1 ก.ย.58
26 ม.ค.59
วันสุดท้ายของดเรียนรายวิชา
23 พ.ย.58
25 เม.ย.59
17
ส.ค.
12
ก.ย.58
11
ม.ค. - 6 ก.พ. 59
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
สอบพิเศษ
17 ส.ค. - 12 ก.ย.58 11 ม.ค. - 6 ก.พ. 59
สมัครสอบพิเศษ
วันสอบพิเศษระดับปริญญาเอก
- ภาษาต่างประเทศ
4 ต.ค. 58
5 มี.ค.59
- สอบวัดคุณสมบัติ
27 พ.ย. 58
29 เม.ย. 59
วันสอบพิเศษระดับปริญญาโท
- ภาษาต่างประเทศ
15 พ.ย.58
3 เม.ย. 59
- สอบประมวลความรู้
23-29 พ.ย. 58 24-30 เม.ย.59
ชําระค่าธรรมเนียมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สําหรับนิสิต
การยื่นสอบปากเปล่าฯ
สอบปากเปล่าฯ
ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
- ส่งตรวจรูปแบบ
- ส่งฉบับสมบูรณ์
- ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- วันสิ้นสุดการศึกษา

16 มิ.ย.59
1 ส.ค.59
6-20 มิ.ย.59

http://supreme.swu.ac.th

6-20 มิ.ย.59

http://supreme.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

อา 3 ก.ค. 59

อา 10 ก.ค. 59

http://supreme.swu.ac.th

17 ส.ค. - 12 ก.ย.58

11 ม.ค. - 6 ก.พ. 59

26 ต.ค. 58
21 พ.ย. 58

30 มี.ค. 59
22 เม.ย. 59

9-15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
15 ก.ค. 59

3 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
8 ม.ค. 59

29 เม.ย. 59
20 พ.ค. 59
20 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59

29 ก.ค. 59
11 ส.ค. 59
11 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

