
 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563 

-------------------------------------------- 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงเวลาที่มีผลกระทบเนื่องมาจาก การระบาดของ 

โรค COVID-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จึงก าหนดนโยบายละมาตรการ การจัดการเรียน 
การสอน การสอบต่างๆ  การด าเนินการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ และกิจกรรมต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ดังต่อไปนี ้

1. การจัดการการเรียนการสอน ใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดจนสิ้นภาคเรียนที่ 1/63 โดยปรับตาราง
เรียนในภาคเรียนที่ 1/63 เป็น lecture based ส าหรับรายวิชาที่ต้องปฎิบัติ/ lab /ออกนอกสถานที่ ให้เลื่อน
มาเรียนในภาคเรียนที่ 2/63 และ 3/63 (โดยจะมีการเปิดรายวิชาเพิ่มเพื่อลงทะเบียนได้  โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และคณาจารยผ์ู้สอนสามารถคิดภาระงานได ้สามารถเบิกค่าสอนได้ตามระเบียบ)  

2. การจัดการสอบต่างๆ  
- การท าและสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้นจนสิ้นภาคเรียนที ่1/63  
  ส าหรับภาคเรียนที่ 2/62 และ 3/62 กรณีนิสิตไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลท าปริญญา

นิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ ให้นิสิตยื่นขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 100/3) ระบุหัวข้อ-เหตุผลที่ขอ
ถอนรายวิชา ส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน /2563  

ส าหรับภาคเรียนที่ 1/63 กรณีนิสิตไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ แต่หากว่าสถานการณ์ดีขึ้น สามารถขอลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ในภายหลัง (อนุโลมกรณีเกินช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ)  

ทั้งนี้นิสิตสามารถขอลงทะเบียนเพิ่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ด้วยการยื่น บว 201 ตาม
รูปแบบการลงทะเบียนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องยื่นล่วงหน้า 1 เดือนก่อนก าหนดวันสอบเค้า
โครง/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือวันสุดท้ายของภาคเรียนนั้นๆ  

ในกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีการสอบเค้าโครง/ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การพิจารณา
ให้เกรดจะเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในแต่ละ
ภาคเรียนตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา และหากมีการลงทะเบียนรายวิชาแล้ว แต่ประสงค์จะขอถอนรายวิชา 

/เนื่องจาก... 
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เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได ้ให้นิสิตยื่นขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์
(บว 100/3) ระบุหัวข้อ-เหตุผลที่ขอถอนรายวิชา ส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  

ส าหรับการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นิสิตจะต้องด าเนินการสอบตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แต่ทั้งนี้นิสิตสามารน าเสนอ

เป็น concept paper ได้ โดยจะต้องบันทึกใน i-Thesis ให้เรียบร้อย โดยหากนิสิตไม่มีการสอบเค้าโครงฯ 

ตามก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะมีบันทึกข้อความไปแจ้งเตือนและต้องด าเนินการภายใต ้4 สัปดาห์ หลังจากนั้น

จะปรับการให้เกรดเป็น U ในภาคเรียนน้ันๆ  

 - การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ให้งดการสอบภายในมหาวิทยาลัย จนกว่าจะมีการเปิด

การใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย โดยให้เลื่อนสอบหรือด าเนินการด้วยการใช้วิธีอื่นๆให้มากที่สุด และพยายามให้สอบ

โดยใช้ระบบออนไลน์  

- การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  

  ระดับปริญญาโท  งดการจัดสอบ จนกว่าจะมีการเปิดใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และเป็นไปได้ขอให้

นิสิตสมัครเรียน Eng 1/2  ทางระบบออนไลน ์

ระดับปริญญาเอก ให้ด าเนินการสอบโดยใช้ระบบออนไลน์ ส าหรับ ทั้งนี้ยงัคงยึดมติคณะกรรมการ

การศกึษาระดบับัณฑิตศึกษาเดิมคือ หากยังสอบสมิทธิภาพทางภาษาไม่ผ่าน จะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/

สารนิพนธ์ไม่ได ้ 

- การสอบในรายวิชา ให้สอบด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้ระบบออนไลน์ กรณทีี่ไม่สามารถประเมินได้ 

ให้พิจารณาติด I ได ้โดยไม่ก าหนดระยะเวลา แล้วสามารถมาประเมินในภายหลังได ้แต่ไม่ควรเกิน 1 ภาคการศึกษา  

3. การด าเนินการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การขอจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนฯ ให้

ด าเนินการบนระบบออนไลน์ทั้งหมด และเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดการใช้พื้นที่แล้ว พยายามนัดนิสิตให้มา

มหาวิทยาลัยน้อยที่สุด ใช้มาตรการป้องกันตนเอง และมีการเว้นระยะห่างเป็นสาคัญ  ส่วนการติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์นิสิตให้ใช้เป็นระบบออนไลน ์เป็นหลัก  

4. ระบบริหารจัดการเอกสาร ให้ด าเนินการส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน E-mail ส าหรับเอกสารระหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ส่งตามระบบปกติ  

- บว 410 บว 411 บว 430 ส่งที ่E-mail: lamyai@swu.ac.th  

- บว 413 บว 414 บว 415 บว 416 บว 41 และ บว 53 ส่งที่ E-mail: gradswu01@gmail.com  

- บว อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ส่งที่ E-mail: gradacademic@g.swu.ac.th  

- เรื่องอื่นๆ ใหส้่งที่ E-mail: grad@g.swu.ac.th และฉุกเฉินให้ติดต่อเบอร์มือถือ 094-795-9362  

5. การรับนิสิตใหม่ ขยายการรับสมัครไปถึง 30 มิถุนายน 2563 (รอบสุดท้ายของภาคต้น ปีการศึกษา 

2563) ยกเว้น กรณีรับเป็นกลุ่ม ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยรับเป็นกลุ่มแยก รอบนี้จะยังไม่จัดสอบภายในมหาวิทยาลัย 

/จนกว่า... 
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จนกว่ามหาวิทยาลัยเปิดการใช้พื้นที่แล้ว การสอบคัดเลือก กรณีมหาวิทยาลัยปิดจะใช้การสอบทางวิชาการของ

สาขาและสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตที่ผ่านคุณสมบัติของสาขาเป็นนิสิตทดลอง

เรียน แล้วนิสิตทดลองเรียนจะต้องมีการประเมินทักษะทางภาษา ภายในภาคเรียนที่ 1/63 ส่วนวิธีการรายงาน

ตัวให้รายงานตัวในระบบ i-start ส าหรับการปฐมนิเทศใช้ระบบออนไลน์  

6. การขยายเวลาการศึกษา หรือไม่สามารถด าเนินตามที่ก าหนดให้จบการศึกษา ให้ขยายได้ครั้งละ 1 

ภาคเรียน รวมภาคฤดูร้อน โดยไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพจนถึง 3/63 และให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัยเรื่องแนวทางปฏิบัติการขยายเวลา ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 อย่างเคร่งครัด  

 ทั้งนี้ หากประสงค์จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/62  จะต้องด าเนินการสอบปากเปล่าให้เสร็จสิ้น

ภายในวันที่ 31 กรกฏภาคม 2563 และส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 

เพื่อยืนยันสิทธิในการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 3/62 ซึ่งหากเลยจากวันนี้ จะเป็นการจบการศึกษา 1/63 (ยกเว้น

นิสิตรหัสสุดท้ายที่ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ หากเลยระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพตามข้อบังคับฯ) 

7. โครงการภาษาอังกฤษ  และ Soft Skill ทั้งหมดในภาคเรียนที่  1/63 เป็นระบบออนไลน์ 

รายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซด์ นอกจากนี้คณะสามารถด าเนินการได้เอง หรือนิสิตสามารถอบรมคอร์สออนไลน์

จากสถาบันอื่นๆ ที่มีใบประกาศนียบัตรรับรอง แล้วน ามาขอเทียบได ้ทั้งนี้จะต้องขออนุมัติก่อนด าเนินการเท่านั้น  

8. โครงการ 4+1 ด าเนินการปกติ และอาจขยับเรียนรายวิชาในบางรายวิชาให้ไวขึ้น โดยท าบันทึก

แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากต้องติดตามผลการเรียน  

9. ขอความร่วมมือในการเดินทางไปจัดกิจกรรมหรือเรียนนอกสถานที่โดยไม่จ าเป็นจนถึงสิ้นภาคเรียน 

1/63 กรณีนิสิตระดับปริญญาโทไม่สามารถด าเนินการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นหลัก 

(TCI 1/2 ได)้  

10. เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดการใช้พื้นที่แล้ว ช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ การ

ติดต่อที่ส านักงานคณบดีเท่าที่จ าเป็น นิสิตที่มาใช้บริการ งดให้บริการนิสิตที่ไม่สวมหน้ากากหรือมีไข้ ให้นิสิต

ลงบันทึกการมาใช้บริการที่ส านักงานคณบด ีล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้าส านักงานคณบด ี 

11. บัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ทั้ง คืน ลด งดจ่าย ผ่อนผัน ให้ทุน รายละเอียด

ดูได้ที่ http://grad.swu.ac.th 

12. เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างไม่มีก าหนด  

13. การส่งเอกสาร ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สแกนได้ แต่เอกสารฉบับนั้น ต้องมีลงนามจริง 1 ท่าน 

กรณีจัดการเรียนการสอน / โครงการ  /การสอบต่างๆ ทางออนไลน์ จะต้องมีการส่งหลักฐานภาพถ่ายการ

ด าเนินการจริง พร้อมลงนามจริงก ากับ  

/14. การสืบคน้... 
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14. การสืบค้นข้อมูลวารสาร ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากส านักหอสมุดกลาง สามารถด าเนินการ

จากที่บ้านผ่านระบบ VPN และส านักหอสมุดกลาง มีบริการยืมหนังสือทางออนไลน์ รายละเอียดดูได้ที่ 

http://lib.swu.ac.th  

15. ช่องทางข้อมูลและติดต่อส านักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 15045 และ

อ งค รั ก ษ์  เบ อ ร์  02-649-5000 ต่ อ  21125 E-mail: helpdesk@g.swu.ac.th ร า ย ล ะ เอี ย ด ดู ได้ ที่ 

http://cc.swu.ac.th  

ทั้งนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค นโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย  

ประกาศ ณ วนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

(รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกลุ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


