คณะมนุษยศาสตร์
เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
กรกฏาคม 2560
จ 17 – อา 23 ก.ค. 60
ลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2560
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวัน
(นิสิตรหัส 53-59) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุดท้าย ชาระเงินค่าธรรมเรียมฯ
http://supreme.swu.ac.th
ได้ถึงเวลา 23.00 น.)
ศ 21 ก.ค. 60
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6
สิงหาคม 2560
อ 1 – ศ 4 ส.ค. 60
คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2560 )
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ. 5 ภาค 1/2560
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/1 ภาค 1/2560
อ 8 – พฤ 10 ส.ค. 60
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
จ 7 ส.ค. 60
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายละเอียดรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ภาค 1/2560

ภาคต้น : (อ 15 ส.ค.2560 – อ 19 ธ.ค. 2560)
อ 15 ส.ค. 60
ศ 18 ส.ค. 60
จ 21 – จ 28 ส.ค. 60
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมฯ
ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

พฤ 24 ส.ค. 60
พ 30 ส.ค. 60

เปิดเรียน
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน กาหนด ภาคเรียน 1/2560
เพิ่ม – ลดวิชา และชาระเงินค่าธรรมเนียม ภาค 1/2560 (นิสิตรหัส 53-59)
เพิ่ม – ลด (นิสิตรหัส 60)
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2560
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค1/2560 (นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)

วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2560
ศ 8 ก.ย. 60

ตุลาคม 2560
จ 9 – ศ 13 ต.ค. 60
พฤศจิกายน 2560
จ 13 – ศ 17 พ.ย. 60
จ 20 พ.ย. 60
ธันวาคม 2560
ศ 1 ธ.ค. 60
จ 4 – อ 19 ธ.ค. 60
พ 20 ธ.ค. 60
พ 20 – จ 25 ธ.ค. 60
อ 26 ธ.ค. 60
จ 25 – ศ 29 ธ.ค. 60

พ 27 ธ.ค. 60
ศ 29 ธ.ค. 60
มกราคม 2561
อ 2 ม.ค. 61
ศ 5 ม.ค. 61

ศ 19 ม.ค. 61

กิจกรรม
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน
3/2559” ถึงส่วนส่งเสริม (อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I ทาง Internet
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th)
สอบกลางภาค (Midterm Examination) (งดการเรียนการสอน)
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียนการภาค 1/2560
และวางแผนการลงทะเบียนภาค 2/2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชา (Withdrawn) ภาค 1/2560
(บางรายงิชาและทุกรายวิชา)
วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2560
สอบปลายภาค (1/2560) (Final Examination)
วันเปิดภาคเรียนภาคต้น (วันสาเร็จการศึกษา)
ทวนสอบผลการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร
ประธานหลักสูตรนาส่งผลการเรียนของทุกรายวิชาไปยังศูนย์ฯ ที่หลักสูตร
สังกัด (ยังไม่ส่งเกรดในระบบ supreme) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคณะฯ
คณะพิมพ์ ทบ. 4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560
นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2560
อาจารย์ผ้สอนพิมพ์ ทบ. 7/1 ภาค 2/2560
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559
ฝ่ายวิชาการและศูนย์การศึกษาฯ แจ้งมติเรื่องเกรด
ไปยังหลักสูตรเพื่อแจ้งผู้สอนส่งเกรด
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ.3/มคอ.4 ภาค 2/2560
วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการเรียน ภาค 1/2560” (Grade) ถึงส่วนส่งเสริมฯ
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://suprerme.swu.ac.th
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแบบ
มคอ.5/มคอ.6 ภาค 1/2560

