
 
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2) 

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

   เนื่องด้วยมีการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ ฉบับที่ 8 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 14 ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จึง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียน การสอน การสอบต่างๆ การด าเนินการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และกิจกรรมต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. ให้ชะลอการใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ไปพลางก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะดีขึ้น 
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนในภาคเรียนที่ 2/2563  

2. การจัดการการเรียนการสอน การสอบทุกประเภท ให้ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้น ห้ามด าเนินการใน
มหาวิทยาลัย เว้นแต่เพ่ือการบริหารจัดการวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีค าสั่งหรือเอกสารที่ลงนามไปแล้ว ให้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์เช่นกัน โดยขอให้ส่งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเปลี่ยนแปลงค าสั่ง  
และขอให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ของระดับบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์ grad.swu.ac.th 

3. การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563  ให้ปรับรูปแบบการสอนบรรยายเป็นหลัก  (Lecture 
based) หรือเลื่อนหัวข้อที่ด าเนินการสอนแบบบรรยายได้ขึ้นมาสอนก่อน ส าหรับรายวิชาที่ต้องปฎิบัติ ปฏิบัติการ 
(laboratory) หรือต้องออกนอกสถานที่ให้เลื่อนออกไปก่อน  ทั้งนี้ถ้าด าเนินการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ในภาค
เรียนที่ 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัยอนุญาตให้ถอนรายวิชาได้เป็นกรณีพิเศษ และสามารถเปิดรายวิชาเพ่ิมในภาค
เรียนที่ 3/2563 เพ่ือลงทะเบียนได้ โดยนิสิตไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือรักษาสภาพ และคณาจารย์
ผู้สอนสามารถคิดภาระงานได ้สามารถเบิกค่าสอนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

4. การจัดการสอบต่างๆ  
4.1 การท าและสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้น จนสิ้นภาคเรียนที่ 3/2563 

กรณีนิสิตไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ หรือยื่นขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 100/3) ระบุหัวข้อ-เหตุผลที่ขอ ถอนรายวิชา   
ส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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หากสถานการณ์ดีขึ้น นิสิตสามารถขอลงทะเบียนเพ่ิม รายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ใน 
ภายหลัง (อนุโลมกรณีเกินช่วงเพ่ิม-ลดรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาเป็น กรณีพิเศษ) ด้วยการยื่น บว 201 ตาม
รูปแบบการลงทะเบียนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องยื่นล่วงหน้า 4 สัปดาห์ก่อนก าหนดวันสอบเค้าโครง/
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือวันสุดท้ายของการสอบเค้าโครง/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ของภาคเรียนนั้นๆ  

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

กรณีนิสิตไม่มีการสอบเค้าโครงฯ ตามข้อบังคับฯ บัณฑิตวิทยาลัย หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ จะมีบันทึกข้อความไปแจ้งเตือนไปยังหลักสูตรในภาคเรียนถัดไปและต้องด าเนินการผ่านการอนุมัติ
ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะปรับการให้เกรดเป็น “U” ของภาคเรียนที่ต้องสอบหรือมีการลงทะเบียน/แต่งตั้ง
ค าสั่งฯ แล้วไม่ได้สอบ  

4.2  การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ห้ามด าเนินการจัดสอบภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถ
เลื่อนสอบหรือหลักสูตรสามารถด าเนินการด้วยการใช้วิธีอ่ืนๆให้มากที่สุด และพยายามให้สอบโดยใช้ระบบออนไลน์  
       4.3  การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  

             4.3.1  ระดับปริญญาโท งดการจัดสอบในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยไม่นับเป็นจ านวนครั้ง และ
เป็นไปได้ขอให้นิสิตสมัครเรียนในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate English I 
Graduate English II) ทางระบบออนไลน์ เพ่ือเทียบโอนผล 
                        4.3.2  ระดับปริญญาเอก งดการจัดสอบในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยไม่นับเป็นจ านวนครั้ง 
ทั้งนี้ในระดับปริญญาเอก นิสิตสามารถปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การขอเทียบการสอบสมิทธิ
ภาพทางการภาษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก เพ่ือพิจารณาอนุมัติที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ และหากนิสิตที่มีจ าเป็น
อย่างยิ่งยวด ให้ยื่นค าร้อง บว 100 เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการนัดสอบกรณีพิเศษ โดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะใช้การสอบแบบระบบออนไลน์เท่านั้น  และนิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด โดยไม่
มีข้อยกเว้น  

      4.4  การสอบ/การประเมินในรายวิชา ให้สอบโดยใช้ระบบออนไลน์หรือประเมินด้วยวิธีการต่างๆ 
กรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ ให้พิจารณาติด “I” ได้ โดยไม่ก าหนดระยะเวลา แล้วสามารถมาประเมินผลใน
ภายหลังได้ แต่ไม่ควรเกิน 1 ภาคเรียน  

5. การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนฯหรือกิจกรรมอ่ืนๆในระดับบัณฑิตศึกษา         
ให้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 
 6.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skill) ทั้งหมดในภาค
เรียนที ่2/2563 จัดเป็นระบบออนไลน์ รายละเอียดปรากฏที่บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้คณะ/สถาบัน/
ส านักสามารถด าเนินการได้เอง หรือนิสิตสามารถอบรมคอร์สออนไลน์จากสถาบันอ่ืนๆ ที่มีใบประกาศนียบัตร
รับรอง แล้วน ามาขอเทียบได้ ทั้งนี้จะต้องขออนุมัติก่อนด าเนินการเท่านั้น  

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

8. ขอความร่วมมือในการงดเดินทางไปจัด/ร่วมกิจกรรม หรือเรียนนอกสถานที่โดยไม่จ าเป็นจนถึงสิ้นภาค
เรียนที่ 2/2563 กรณีนิสิตระดับปริญญาโทไม่สามารถด าเนินการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นหลัก (TCI 1 
หรือ 2 ได้)  

9. การขยายเวลาการศึกษาหรือไม่สามารถด าเนินตามที่ก าหนดให้จบการศึกษาในภาคเรียน 2/2563 โดยไม่
ต้องด าเนินการขยายเวลาของภาคเรียนที่ 3/2563 และไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพ ทั้งนี้ หากประสงค์จะส าเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2563 จะต้องด าเนินการสอบปากเปล่าให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 และ
ส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพ่ือยืนยันสิทธิในการจบการศึกษาภาค
เรียนที่ 3/2563 ซึ่งหากเลยจากวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จะเป็นการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 (ยกเว้น นิสิต
รหัสสุดท้ายที่ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ หากเลยระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพตามข้อบังคับฯ) ทั้งนี้ นิสิตที่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องขยายเวลาการศึกษาของภาคเรียน 1/2564 จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

10.  การติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยและการส่งเอกสารต่างๆ 
 10.1  บัณฑิตวิทยาลัยใช้ช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ ขอให้ติดต่อที่ส านักงาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น งดให้บริการนิสิตที่ไม่สวมหน้ากากหรือมีไข้ ขอให้นิสิตลงบันทึกการมาใช้
บริการที่ส านักงานคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 10.2  การติดต่อเรื่องทั่วไปในวัน-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  แต่เอกสารฉบับนั้นต้องมีการ
ลงนามจริง 1 ท่าน กรณีจัดการเรียนการสอน / โครงการ /การสอบต่างๆ ทางออนไลน์ จะต้องมีการส่งหลักฐาน
ภาพถ่ายการด าเนินการจริง พร้อมลงนามจริงก ากับ  

        10.4  ระบบบริหารจัดการเอกสาร  เอกสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ส่งตาม
ระบบปกติ ส่วนของนิสิตด าเนินการส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน E-mail ดังตาราง 

ค าร้อง (บว) E-mail 
บว 413 บว 414 บว 415 บว416  บว 417 บว 41 และ บว 53 gradacademic01@g.swu.ac.th 
บว 410 บว 411 บว 412  และบว 430 gradacademic02@g.swu.ac.th 
ตรวจสอบบทคัดย่อ บว 440 และ บว อ่ืนๆ gradacademic@g.swu.ac.th 
เรื่องอ่ืนๆ grad@g.swu.ac.th 
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