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สรุปนโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา มศว จน ถึงสิ้ นปี 2563
จากมติ คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ครัง้ ที่ 5/2563 19 พฤษภาคม 2563
(อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค นโยบายของรัฐบาล และ มหาวิทยาลัย)

1. การจัดการการเรียนการสอน ใช้ระบบออนไลน์ทงั ้ หมดจนสิน้ ภาคเรียนที่ 1/63 โดยปรับตารางเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1/63 เป็ น lecture based สําหรับรายวิชาทีต่ ้องปฎิบตั /ิ lab /ออกนอกสถานที่ ให้เลื่อนมาเรียน
ในภาคเรียนที่ 2/63 และ 3/63 (โดยจะมีการเปิดรายวิชาเพิม่ เพื่อลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา และอาจารย์สามารถคิดภาระงานได้ มีการเบิกค่าสอนได้ตามปกติ)
2. การจัดการสอบต่างๆ
- การทําและสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้ระบบออนไลน์เท่านัน้ จนสิน้ ภาคเรียนที่ 1/63
สําหรับภาคเรียนที่ 2/62 กรณีนิสติ ไม่สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้
ให้นิสติ ยืน่ ขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 100/3) ระบุหวั ข้อ-เหตุผลทีข่ อถอนรายวิชา ส่งมา
ทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน /2563
สําหรับภาคเรียนที่ 1/63 กรณีนิสติ ไม่สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
นิสติ ไม่ต้องลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ แต่หากว่าสถานการณ์ดขี น้ึ สามารถขอลงทะเบียนเพิม่
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ในภายหลัง (อนุ โลมกรณีเกินช่วงเพิม่ -ลดรายวิชาตามปฏิทนิ การศึกษาเป็ น
กรณีพเิ ศษ)
ทัง้ นี้นสิ ติ สามารถขอลงทะเบียนเพิม่ ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ดว้ ยการยื่น บว 201 ตามรูปแบบ
การลงทะเบียนหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้จะต้องยืน่ ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนกําหนดวันสอบเค้าโครง/ปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือวันสุดท้ายของภาคเรียนนัน้ ๆ
ในกรณีทล่ี งทะเบียนแล้วไม่มกี ารสอบเค้าโครง/ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การพิจารณาให้
เกรดจะเป็ นไปตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด ทัง้ นี้จะต้องมีการพิจารณาผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในแต่
ละภาคเรียนตามกําหนดในปฏิทนิ การศึกษา และหากมีการลงทะเบียนรายวิชาแล้ว แต่ประสงค์จะขอถอน
รายวิชา เนื่ องจากไม่สามารถดําเนิ นการทําปริญ ญานิ พ นธ์/สารนิพ นธ์ ได้ ให้นิสติ ยื่นขอถอนรายวิชา
ั ฑิตวิทยาลัย ภายใน
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 100/3) ระบุหวั ข้อ-เหตุผลทีข่ อถอนรายวิชา ส่งมาทีบ่ ณ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
สํ า หรับ การสอบเค้ า โครงปริญ านิ พ นธ์ / สารนิ พ นธ์ นิ ส ิต จะต้ อ งดํ า เนิ น การสอบตามข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แต่ทงั ้ นี้นิสติ สามารนํ าเสนอ
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เป็ น concept paper ได้ โดยจะต้องบันทึกใน i-Thesis ให้เรียบร้อย โดยหากนิสติ ไม่มกี ารสอบเค้าโครงฯ
ตามกําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะมีบนั ทึกข้อความไปแจ้งเตือนและต้องดําเนินการภายใต้ 4 สัปดาห์ หลังจาก
นัน้ จะปรับการให้เกรดเป็ น U ในภาคเรียนนัน้ ๆ
- การสอบประมวลความรู/้ วัดคุณสมบัติ ให้งดการสอบภายในมหาวิทยาลัย จนกว่าจะมีการเปิดการใช้พน้ื ที่
มหาวิทยาลัย โดยให้เลื่อนสอบหรือดําเนินการด้วยการใช้วธิ อี ่นื ๆให้มากที่สุด และพยายามให้สอบโดยใช้
ระบบออนไลน์
- การสอบสมิทธิภาพทางภาษา สําหรับระดับปริญญาเอก ให้ดําเนินการสอบโดยใช้ระบบออนไลน์ สําหรับ
ระดับปริญญาโท (งดจัดสอบ จนกว่าจะมีการเปิ ดใช้พน้ื ที่มหาวิทยาลัย และเป็ นไปได้ขอให้นิสติ สมัครเรียน
Eng 1/2 ออนไลน์ เลย) ทัง้ นี้ยงั คงยึดมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดิมคือ หากยังสอบ
สมิทธิภาพทางภาษาไม่ผ่าน จะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ไม่ได้
- การสอบในรายวิชา ให้สอบด้วยวิธกี ารต่างๆ โดยใช้ระบบออนไลน์ กรณีท่ไี ม่ส ามารถประเมินได้ ให้
พิจารณาติด I ได้ โดยไม่กําหนดระยะเวลา แล้วสามารถมาประเมินในภายหลังได้ แต่ไม่ควรเกิน 1 ภาค
การศึกษา
3. การดําเนินการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การขอจริยธรรมการวิจยั ขอทุนสนับสนุ นฯ ให้ดําเนินการบน
ระบบออนไลน์ ทงั ้ หมด และเมื่อมหาวิทยาลัยเปิ ดการใช้พ้นื ทีแ่ ล้ว พยายามนัดนิสติ ให้มามหาวิทยาลัยน้ อย
ที่สุด ใช้มาตรการป้องกันตนเอง และมีการเว้นระยะห่างเป็ นสําคัญ ส่วนการติดตามความก้าวหน้ าการทํา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์นิสติ ให้ใช้เป็ นระบบออนไลน์ เป็ นหลัก
4. ระบบริหารจัดการเอกสาร ให้ดาํ เนินการส่งเอกสารทัง้ หมดผ่าน E-mail สําหรับเอกสารระหว่างหน่ วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้ส่งตามระบบปกติ
- บว 410 บว 411 บว 430 ส่งมาที่ E-mail: lamyai@swu.ac.th
- บว 413 บว 414 บว 415 บว 416 บว 41 และ บว 53 ส่งมาที่ E-mail: gradswu01@gmail.com
- บว อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ส่งมาที่ E-mail: gradswuacademics@gmail.com
- เรือ่ งอื่นๆ ให้ส่งมาที่ E-mail: grad@g.swu.ac.th และฉุ กเฉินให้ตดิ ต่อเบอร์มอื ถือ 094-795-9362
5. การรับนิสติ ใหม่ ขยายการรับสมัครไปถึง 30 มิถุนายน 2563 (รอบสุดท้ายของภาคต้น ปี การศึกษา
2563) ยกเว้น กรณีรบั เป็ นกลุ่ม ให้ตดิ ต่ อบัณฑิตวิทยาลัยรับเป็ นกลุ่มแยก รอบนี้จะยังไม่จดั สอบภายใน
มหาวิทยาลัยจนกว่ามหาวิทยาลัยเปิดการใช้พน้ื ทีแ่ ล้ว การสอบคัดเลือก กรณีมหาวิทยาลัยปิ ดจะใช้การสอบ
ทางวิชาการของสาขาและสอบสัมภาษณ์ ด้วยระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะรับนิสติ ที่ผ่านคุณสมบัตขิ อง
สาขาเป็ นนิสติ ทดลองเรียน แล้วนิสติ ทดลองเรียนจะต้องมีการประเมินทักษะทางภาษา ภายในภาคเรียนที่
1/63 ส่วนวิธกี ารรายงานตัวให้รายงานตัวในระบบ i-start สําหรับการปฐมนิเทศใช้ระบบออนไลน์
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6. การขยายเวลาการศึกษา หรือไม่สามารถดําเนินตามทีก่ ําหนดให้จบการศึกษา ให้ขยายได้ครัง้ ละ 1 ภาค
เรียน รวมภาคฤดูร้อน โดยไม่ต้องชําระค่ารักษาสภาพจนถึง 3/63 และให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยเรือ่ งแนวทางปฏิบตั กิ ารขยายเวลาอย่างเคร่งครัด
7. โครงการภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษ ทัง้ หมดในภาคเรียนที่ 1/63 เป็ นออนไลน์ / soft skill เป็ น
ออนไลน์ รายละเอียดในเว็บไซด์ นอกจากนี้คณะสามารถดําเนินการได้เอง หรือนิสติ สามารถอบรมคอร์ส
ออนไลน์ จากที่อ่ืนๆที่มใี บประกาศนียบัตร แล้ว มาขอเทียบได้ แต่ ทงั ้ นี้จะต้องมีขออนุ มตั ิก่อนดําเนินการ
เท่านัน้
8. โครงการ 4+1 ดําเนินการปกติ และอาจขยับเรียนรายวิชาในบางรายวิชาให้ไวขึน้ โดยทําบันทึกแจ้ง
บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากต้องตามผลการเรียน
9. ขอความร่วมมือในการเดินทางไปจัดกิจกรรมหรือเรียนนอกสถานทีโ่ ดยไม่จาํ เป็ นจนถึงสิน้ ภาคเรียน 1/63
กรณีนิส ิต ระดับปริญญาโทไม่สามารถดําเนิ นการนํ าเสนอผลงานปริญ ญานิพ นธ์ระดับปริญ ญาโทในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ให้พจิ ารณาปรับเปลีย่ นเป็ นการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานเป็ นหลัก
(TCI 1/2 ได้)
10. เมื่อมหาวิทยาลัยเปิ ดการใช้พน้ื ทีแ่ ล้ว ช่องทางออนไลน์ยงั เป็ นช่องทางหลักในการติดต่อ การติดต่อที่
สํานักงานคณบดีเท่าทีจ่ าํ เป็ น นิสติ ที่มาใช้บริการ งดการให้บริการนิสติ ทีไ่ ม่สวมหน้ ากากหรือมีไข้ ให้นิสติ
ลงบันทึกการมาใช้บริการทีส่ ํานักงานคณบดี ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้าสํานักงานคณบดี
11. บัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ทัง้ คืน ลด งดจ่าย ผ่อนผัน ให้ทุน รายละเอียดตามที่
ประชาสัมพันธ์
12. เลื่อนพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร อย่างไม่มกี ําหนด
13. การส่งเอกสาร ใช้ลายเซ็นต์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ สแกนได้ แต่เอกสารฉบับนัน้ ต้องมีลงนามจริง 1 ท่าน
กรณีจดั การเรียนการสอน/โครงการ/การสอบต่ างๆ ทางออนไลน์ จะต้อ งมีการส่ง หลักฐานภาพถ่ ายการ
ดําเนินการจริง พร้อมลงนามจริงกํากับ
14. การสืบค้นข้อมูลวารสาร ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากสํานักหอสมุดกลาง สามารถดําเนินการจากที่
บ้า นผ่ า นระบบ VPN และสํ า นัก หอสมุด กลาง มีบ ริก ารยืม หนัง สือ ทางออนไลน์ รายละเอีย ดดู ไ ด้ท่ี
http://lib.swu.ac.th
15. ช่องทางข้อมูลและติดต่อสํานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 15045 และ
องครักษ์ เบอร์ 02-649-5000 ต่ อ 21125 E-mail: helpdesk@g.swu.ac.th รายละเอียดดูได้ท่ี
http://cc.swu.ac.th

