
 

 

 

 

 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  

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

   เนื่องดวยมีการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคฯ ฉบับที่ 17 และประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 26 ประกอบ

กับมติที ่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั ้งที่ 8/2564 เมื ่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จึง

ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียน การสอน การสอบตางๆ การดำเนินการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

และกิจกรรมตางๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปน้ี  

1. การจัดการการเรียนการสอน การสอบทุกประเภท ใหใชระบบออนไลนเทานั้น กรณีคำสั่งหรือเอกสาร

ที ่ลงนามไปแลว ใหดำเนินการปรับเปลี ่ยนเปนระบบออนไลน โดยขอใหสงกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงคำสั่ง  และขอใหติดตามการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตางๆ ของระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดทาง   

เว็บไซต grad.swu.ac.th 

2. การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564  ใหปรับรูปแบบการสอนบรรยายเปนหลัก  (Lecture 

based) หรือเลื่อนหัวขอที่ดำเนินการสอนแบบบรรยายไดขึ้นมาสอนกอน สำหรับรายวิชาที่ตองปฎิบัติ ปฏิบัติการ 

(laboratory) หรือตองออกนอกสถานที่ใหเลื่อนออกไปกอน  ทั้งนี้ถาดำเนินการจัดการเรียนการสอนไมไดในภาค

เรียนที่ 1/2564 บัณฑิตวิทยาลัยอนุญาตใหถอนรายวิชาไดเปนกรณีพิเศษ และสามารถเปดรายวิชาเพิ่มในภาค

เรียนที่ 2/2564 เพ่ือลงทะเบียนได  

3. การจัดการสอบตางๆ  

3.1 การทำและสอบปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ใชระบบออนไลนเทานั้น จนสิ้นภาคเรียนที่ 1/2564 

กรณีนิสิตไมสามารถดำเนินการเก็บขอมูลทำปริญญานิพนธ/สารนิพนธได นิสิตไมตองลงทะเบียนปริญญานิพนธ/

สารนิพนธ หรือยื่นขอถอนรายวิชาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ (บว 100/3) ระบุหัวขอ-เหตุผลที่ขอ ถอนรายวิชา   

สงมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

 

/หากสถานการณ... 
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หากสถานการณดีขึ ้น นิสิตสามารถขอลงทะเบียนเพิ่ม รายวิชาปริญญานิพนธ/สารนิพนธไดใน 

ภายหลัง (อนุโลมกรณีเกินชวงเพิ่ม-ลดรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาเปน กรณีพิเศษ) ดวยการยื่น บว 201 ตาม

รูปแบบการลงทะเบียนหนวยกิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะตองยื่นลวงหนา 4 สัปดาหกอนกำหนดวันสอบเคาโครง/

สอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ หรือวันสุดทายของการสอบเคาโครง/สอบปากเปลาปริญญานิพนธ/สาร

นิพนธ ของภาคเรียนน้ันๆ  

การสอบเคาโครงปริญญานิพนธ/สารนิพนธ นิสิตจะตองดำเนินการสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แตทั้งน้ีหลักสูตรสามารถใหนิสิตนำเสนอ เปน 

concept paper ได โดยจะตองบันทึกใน i-Thesis ใหเรียบรอย ทั้งนี้จะตองมีการพิจารณาผลปริญญานิพนธ/    

สารนิพนธ ในแตละภาคเรียนตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา  

กรณีนิสิตไมมีการสอบเคาโครงฯ ตามขอบังคับฯ บัณฑิตวิทยาลัย หรือลงทะเบียนแลว แตไมมีการ

ดำเนินการใดๆ จะมีบันทึกขอความไปแจงเตือนไปยังหลักสูตรในภาคเรียนถัดไปและตองดำเนินการผานการอนมุัติ

ภายใน 4 สัปดาห หลังจากน้ัน จะปรับการใหเกรดเปน “U” ของภาคเรียนที่ตองสอบหรือมีการลงทะเบียน/แตงต้ัง

คำสั่งฯ แลวไมไดสอบ  

3.2  การสอบประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ ขอใหงดดำเนินการจัดสอบภายในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี

สามารถเลื่อนสอบหรือหลักสูตรสามารถดำเนินการดวยการใชวิธีอ่ืนๆใหมากที่สดุ และพยายามใหสอบโดยใชระบบออนไลน  

       3.3  การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  

             3.3.1  ระดับปริญญาโท จะจัดสอบแบบออนไลนในภาคเรียนที่ 1/2564  โดยบัณฑิตวิทยาลัย

จะใชการสอบแบบระบบออนไลนเทาน้ัน  และนิสิตตองเขาอบรมวิธีการสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอยาง

เครงครัด โดยไมมีขอยกเวน และเปนไปไดขอใหนิสิตสมัครเรียนในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

(Graduate English I และ Graduate English II) ทางระบบออนไลน เพ่ือเทียบโอนผล 

                        3.3.2  ระดับปริญญาเอก จะจัดสอบแบบออนไลนในภาคเรียนที ่ 1/2564 ทั้งนี ้ในระดับ

ปริญญาเอก นิสิตสามารถปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการขอเทียบการสอบสมิทธิภาพทางการ

ภาษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะใชการสอบแบบระบบออนไลนเทานั้น  และนิสิตตอง

เขาอบรมวิธีการสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอยางเครงครัด โดยไมมีขอยกเวน  

      3.4 การสอบ/การประเมินในรายวิชา ใหสอบโดยใชระบบออนไลนหรือประเมินดวยวิธีการตางๆ 

กรณีที่ไมสามารถประเมินได ใหพิจารณาติด “I” ได โดยไมกำหนดระยะเวลา แลวสามารถมาประเมินผลใน

ภายหลังได แตไมควรเกิน 1 ภาคเรียน  

4. การดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนฯหรือกิจกรรมอื ่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา         

ใหดำเนินการผานระบบออนไลนทั้งหมด 

/5. โครงการ... 
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 5.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skill) ทั้งหมดในภาค

เรียนที่ 1/2564 จัดเปนระบบออนไลน รายละเอียดปรากฏที่บนเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้คณะ/สถาบัน/

สำนักสามารถดำเนินการไดเอง หรือนิสิตสามารถอบรมคอรสออนไลนจากสถาบันอื่นๆ ที่มีใบประกาศนียบัตร

รับรอง แลวนำมาขอเทียบได ทั้งน้ีจะตองขออนุมัติกอนดำเนินการเทาน้ัน  

6.  โครงการ 4+1 ขอใหดำเนินการตามปกติเพ่ือใหจบการศึกษาโดยเร็ว และอาจขยับเรียนรายวิชาในบาง

รายวิชาใหเร็วขึ้น โดยทำบันทึกแจงบัณฑิตวิทยาลัย เน่ืองจากตองติดตามผลการเรียน หากขัดของประเด็นใดขอให

นิสิตหรือหลักสูตรติดตอมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยดวน 

 7. ขอความรวมมือในการงดเดินทางไปจัด/รวมกิจกรรม หรือเรียนนอกสถานที่โดยไมจำเปนจนถึงสิ้นภาค

เรียนที่ 1/2564 กรณีนิสิตระดับปริญญาโทไมสามารถดำเนินการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธระดับปริญญาโทในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได ใหพิจารณาปรับเปลี่ยนเปนการตีพิมพเผยแพรผลงานเปนหลัก (TCI 1 หรือ 2 ได)  

8. การติดตอบัณฑิตวิทยาลัยและการสงเอกสารตางๆ 

 8.1  บัณฑิตวิทยาลัยใชชองทางออนไลนยังเปนชองทางหลักในการติดตอ เมื่อมหาวิทยาลัยเปดทำ

การขอใหติดตอที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเทาที่จำเปนเทานั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อปองกันการแพร

ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 อยางเครงครัด จากสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 8.2  การติดตอบัณฑิตวิทยาลัย กรณีมหาวิทยาลัยเปดทำการ ติดตอเรื่องทั่วไปในวัน-เวลาราชการ 

02-649-5000 ตอ 15644 นอกเวลาราชการถึง 19.30 น. หรือเร งดวน มือถือ 094-795-9362 / i-Thesis          

มือถือ 099-369-4952 / จริยธรรมการวิจัยในวัน-เวลาราชการ 02-649-5000 ตอ 12430 กรณีมหาวิทยาลัยปด

ทำการใหติดตอทาง E-mail  

8.3  การสงเอกสาร ใชลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกสหรือสแกนเอกสารได  แตเอกสารฉบับนั้นตองมีการ

ลงนามจริง 1 ทาน กรณีจัดการเรียนการสอน / โครงการ /การสอบตางๆ ทางออนไลน จะตองมีการสงหลักฐาน

ภาพถายการดำเนินการจริง พรอมลงนามจริงกำกับ  

       8.4  ระบบบริหารจัดการเอกสาร  เอกสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหสงตามระบบ

ปกติ สวนของนิสิตดำเนินการสงเอกสารทั้งหมดผาน E-mail ดังตาราง 

คำรอง (บว) E-mail 

บว 413 บว 414 บว 41 และ บว 53 gradacademic01@g.swu.ac.th 

บว 410 บว 411 บว 412  และบว 430 gradacademic02@g.swu.ac.th 

เอกสารจบ บทความ บว 440 และ บว อ่ืนๆ gradacademic@g.swu.ac.th 

/คำรอง บว... 
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คำรอง (บว) E-mail 

ระบบ i-Thesis/ตรวจรูปแบบ style i-thesis@g.swu.ac.th 

จริยธรรมวิจัยในมนุษย ethics@g.swu.ac.th 

ทุนตางๆ/กยศ. Phatsakorn@g.swu.ac.th 

คอรสเรียนภาษาอังกฤษ Gradenglish12@gmail.com 

เรื่องอ่ืนๆ grad@g.swu.ac.th 

 

 8.5 ขอใหนิสิตติดตามเอกสาร/คำรองตางๆผานระบบติดตามเอกสาร (Tracking system) อยาง

ใกลชิดที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย และ E-mail ของนิสิตเอง โดยถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของนิสิต หากไม

พบผลการดำเนินการใหติดตอที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยดวน 

9. การสืบคนขอมูลวารสาร ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ของ มศว สามารถสืบคนขอมูลและดาวนโหลด

เอกสารฉบับเต็มผานระบบสืบคน SWU Discovery https://bit.ly/2VtYxIR และสำนักหอสมุดกลางมีบริการยืม

หน ั งส ื อทางออนไลน   รายละ เอ ี ยดด ู ได ท ี ่  https://lib.swu.ac.th สอบถามข อม ู ล เพ ิ ่ ม เต ิ ม  อ ี เมล 

asklibrarian@g.swu.ac.th Line/Facebook @libswu 

10. ชองทางขอมูลและติดตอสำนักคอมพิวเตอร ประสานมิตร เบอร 02-649-5000 ตอ 15045 และ

อ งค ร ั ก ษ  เ บ อ ร  02- 649- 5000 ต  อ  21125 E- mail:  helpdesk@g. swu. ac. th ร า ย ล ะ เ อ ี ย ดด ู ไ ด  ที่  

http://cc.swu.ac.th  

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศตามสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ/คำสั่งศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศมหาวิทยาลัยตอไป โดย

ขอใหผูเกี่ยวของติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

 

  

  (รองศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกลุ) 

  รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 


