
 
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 3) 

-------------------------------------------- 

   เน่ืองด้วยมีการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและเป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคฯ ฉบับท่ี 10 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรค COVID-19 ฉบับท่ี 15 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2564 
เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 จึงปรับเปล่ียนแนวทางการจัดการเรียน การสอน การสอบต่างๆ การด าเนินการ
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกิจกรรมต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปน้ี  

1. ให้ยกเลิกการใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2/2563 ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทนในภาคเรียนท่ี 2/2563 
และ 3/2563  

2. การจัดการการเรียนการสอน การสอบทุกประเภท สามารถจัดในสถานท่ีได้ โดยต้องด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการและแนวทางท่ีกระทรวง
สาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 3/2563 ให้ปรับรูปแบบเป็นแบบผสมผสานระหว่าง
ระบบออนไลน์เป็นหลักกับในสถานท่ีต้ังได้ ตามความเหมาะสมของลักษณะรายวิชา โดยให้หัวหน้าส่วนงานท่ี
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้ก าหนด และเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สอนตกลงวัน-เวลาท่ีเหมาะสมร่วมกับนิสิต 
และส่ือสารให้นิสิตรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีปรับเปล่ียนไป 

ท้ังน้ีถ้าด าเนินการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ในภาคเรียนท่ี 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัยอนุญาตให้ถอน
รายวิชาได้เป็นกรณีพิเศษ และสามารถเปิดรายวิชาเพ่ิมในภาคเรียนท่ี 3/2563 เพ่ือลงทะเบียนได้ โดยนิสิตไม่ต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือรักษาสภาพ และคณาจารย์ผู้สอนสามารถคิดภาระงานได้ สามารถเบิกค่าสอนได้
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

4. การจัดการสอบต่างๆ  
4.1 การท าและสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้ระบบออนไลน์หรือในสถานท่ีได้ แต่ต้องให้ตรงกับ

ค าส่ังและแนบหลักฐานเป็นภาพถ่าย กรณีนิสิตไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ 
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือย่ืนขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 100/3) 
ระบุหัวข้อ-เหตุผลท่ีขอถอนรายวิชา ส่งมาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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ท้ังน้ี นิสิตสามารถขอลงทะเบียนเพิ่ม รายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ใน ภายหลัง (อนุโลมกรณี
เกินช่วงเพ่ิม-ลดรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาเป็น กรณีพิเศษ) ด้วยการย่ืน บว 201 ตามรูปแบบการลงทะเบียน
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีจะต้องย่ืนล่วงหน้า 4 สัปดาห์ก่อนก าหนดวันสอบเค้าโครง/สอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือวันสุดท้ายของการสอบเค้าโครง/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของภาคเรียน
น้ันๆ  

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นิสิตจะต้องด าเนินการสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แต่ท้ังน้ีหลักสูตรสามารถให้นิสิตน าเสนอ เป็น 
concept paper ได้ โดยจะต้องบันทึกใน i-Thesis ให้เรียบร้อย ท้ังน้ีจะต้องมีการพิจารณาผลปริญญานิพนธ์/    
สารนิพนธ์ ในแต่ละภาคเรียนตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา  

กรณีนิสิตไม่มีการสอบเค้าโครงฯ ตามข้อบังคับฯ บัณฑิตวิทยาลัย หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ จะมีบันทึกข้อความไปแจ้งเตือนไปยังหลักสูตรในภาคเรียนถัดไปและต้องด าเนินการผ่านการอนุมัติ
ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากน้ัน จะปรับการให้เกรดเป็น “U” ของภาคเรียนท่ีต้องสอบหรือมีการลงทะเบียน/แต่งต้ัง
ค าส่ังฯ แล้วไม่ได้สอบ  

4.2 การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ให้ใช้รูปแบบผสมผสาน ท้ังในท่ีต้ังและการใช้วิธีการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ หรือสามารถเล่ือนสอบโดยแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ท้ังน้ีหลักสูตรสามารถด าเนินการด้วยการใช้
วิธีอ่ืนๆ ให้มากท่ีสุด เช่น มอบหมายงาน การท ารายงาน การท าข้อสอบนอกห้อง 
       4.3  การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  

             4.3.1  ระดับปริญญาโท งดการจัดสอบในภาคเรียนท่ี 2/2563 เน่ืองจากก าลังพัฒนาระบบการ
สอบท่ีอ านวยความสะดวกต่อนิสิต โดยไม่นับเป็นจ านวนครั้ง และเป็นไปได้ขอให้นิสิตสมัครเรียนในโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate English I /Graduate English II) ทางระบบออนไลน์ เพ่ือเทียบโอน
ผล 
                        4.3.2  ระดับปริญญาเอก งดการจัดสอบในภาคเรียนท่ี 2/2563 โดยไม่นับเป็นจ านวนครั้ง ท้ังน้ี
ในระดับปริญญาเอก นิสิตสามารถปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การขอเทียบการสอบสมิทธิภาพ
ทางการภาษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก เพ่ือพิจารณาอนุมัติท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ และหากนิสิตท่ีมีจ าเป็น
อย่างย่ิงยวด ให้ย่ืนค าร้อง บว 100 เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการนัดสอบกรณีพิเศษ โดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะใช้การสอบแบบระบบออนไลน์หรือตามท่ีก าหนดเท่าน้ัน  และนิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น  

      4.4  การสอบ/การประเมินผลในรายวิชา ให้สอบโดยให้ใช้รูประหว่างระบบออนไลน์หรือในสถาน
ท่ีต้ัง หรือประเมินด้วยวิธีการอ่ืนๆ ให้มากท่ีสุด เช่น มอบหมายงาน การท ารายงาน การท าข้อสอบนอกห้องกรณีท่ี
ไม่สามารถประเมินได้ ให้พิจารณาติด “I” ได้ โดยไม่ก าหนดระยะเวลา แล้วสามารถมาประเมินผลในภายหลังได้ 
แต่ไม่ควรเกิน 1 ภาคเรียน  

5. การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนฯหรือกิจกรรมอ่ืนๆในระดับบัณฑิตศึกษา          
ให้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ท้ังหมด 
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 6.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skill) ท้ังหมดท่ีจัด
โดยบัณฑิตวิทยาลัยในภาคเรียนท่ี 2/2563 จัดเป็นระบบออนไลน์ รายละเอียดปรากฏท่ีบนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
นอกจากน้ีคณะ/สถาบัน/ส านักสามารถด าเนินการได้เองโดยรูปแบบเป็นไปตามท่ีส่วนงานท่ีจัดก าหนด หรือนิสิต
สามารถอบรมคอร์สออนไลน์จากสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีใบประกาศนียบัตรรับรอง แล้วน ามาขอเทียบได้ ท้ังน้ีจะต้องขอ
อนุมัติก่อนด าเนินการเท่าน้ัน  

7.  โครงการ 4+1 ขอให้ด าเนินการตามปกติเพ่ือให้จบการศึกษาโดยเร็ว และอาจขยับเรียนรายวิชาในบาง
รายวิชาให้เร็วขึ้น โดยท าบันทึกแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เน่ืองจากต้องติดตามผลการเรียน หากขัดข้องประเด็นใดขอให้
นิสิตหรือหลักสูตรติดต่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน 

8. ขอความร่วมมือในการงดเดินทางไปจัด/ร่วมกิจกรรม หรือเรียนนอกสถานท่ีในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด กรณีไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ขอให้ขออนุญาตหน่วยงานท่ีไปเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย กรณีนิสิตระดับปริญญาโทไม่
สามารถด าเนินการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
ให้พิจารณาปรับเปล่ียนเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นหลัก (TCI 1 หรือ 2 ได้)  

9. การขยายเวลาการศึกษาหรือไม่สามารถด าเนินตามท่ีก าหนดให้จบการศึกษาในภาคเรียน 2/2563 โดยไม่
ต้องด าเนินการขยายเวลาของภาคเรียนท่ี 3/2563 และไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพ ท้ังน้ี หากประสงค์จะส าเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2563 จะต้องด าเนินการสอบปากเปล่าให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 16 กรกฏาคม 2564 และ
ส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความ ภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เพ่ือยืนยันสิทธิในการจบการศึกษาภาค
เรียนท่ี 3/2563 ซึ่งหากเลยจากวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 จะเป็นการจบการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2564 (ยกเว้น นิสิต
รหัสสุดท้ายท่ีไม่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ หากเลยระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องพ้นสภาพตามข้อบังคับฯ) ท้ังน้ี นิสิตท่ีมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายเวลาการศึกษาของภาคเรียน 1/2564 จะต้องส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมายังบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

10.  การติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยและการส่งเอกสารต่างๆ 
 10.1  บัณฑิตวิทยาลัยใช้ช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ ขอให้ติดต่อท่ีส านักงาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน งดให้บริการนิสิตท่ีไม่สวมหน้ากากหรือมีไข้ ขอให้นิสิตลงบันทึกการมาใช้
บริการท่ีส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 10.2  การติดต่อเรื่องท่ัวไปในวัน-เวลาราชการ 02-649-5000 ต่อ 12411  นอกเวลาราชการถึง 
20.00 น. หรือเร่งด่วน มือถือ 094-795-9362 / i-Thesis มือถือ 099-369-4952 / จริยธรรมการวิจัยในวัน-เวลา
ราชการ 02-649-5000 ต่อ 12430 เรื่องทุนต่างๆ มือถือ 092-340-6869 E-mail : Phatsakorn@g.swu.ac.th 

10.3  การส่งเอกสาร ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์หรือสแกนเอกสารได้  แต่เอกสารฉบับน้ันต้องมีการ
ลงนามจริง 1 ท่าน กรณีจัดการเรียนการสอน / โครงการ /การสอบต่างๆ ทางออนไลน์ จะต้องมีการส่งหลักฐาน
ภาพถ่ายการด าเนินการจริง พร้อมลงนามจริงก ากับ  

       10.4  ระบบบริหารจัดการเอกสาร  เอกสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ส่งตามระบบ
ปกติ ส่วนของนิสิตด าเนินการส่งเอกสารท้ังหมดผ่าน E-mail ดังตาราง 

 

 

/ค าร้อง... 




