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สรปุนโยบายและมาตรการการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา มศว จน ถึงส้ินปี 2563 

จากมติคณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ครัง้ท่ี 5/2563 19 พฤษภาคม 2563 

(อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค นโยบายของรฐับาล และ มหาวทิยาลยั) 

 

1. การจดัการการเรียนการสอน ใชร้ะบบออนไลน์ทัง้หมดจนสิน้ภาคเรยีนที ่1/63 โดยปรบัตารางเรยีนใน

ภาคเรยีนที ่1/63 เป็น lecture based สําหรบัรายวชิาทีต่้องปฎบิตั/ิ lab /ออกนอกสถานที ่ใหเ้ลื่อนมาเรยีน

ในภาคเรยีนที ่2/63 และ 3/63 (โดยจะมกีารเปิดรายวชิาเพิม่เพื่อลงทะเบยีนได ้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

การศกึษา และอาจารยส์ามารถคดิภาระงานได ้มกีารเบกิค่าสอนไดต้ามปกต)ิ  

2. การจดัการสอบต่างๆ                                    

 - การทาํและสอบปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ ใชร้ะบบออนไลน์เท่านัน้จนสิน้ภาคเรยีนที ่1/63     

 สําหรบัภาคเรยีนที ่2/62 กรณีนิสติไม่สามารถดําเนินการเกบ็ขอ้มลูทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธไ์ด ้

ใหนิ้สติยืน่ขอถอนรายวชิาปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(บว 100/3) ระบุหวัขอ้-เหตุผลทีข่อถอนรายวชิา ส่งมา

ทีบ่ณัฑติวทิยาลยั ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน /2563 

 สําหรบัภาคเรยีนที่ 1/63 กรณีนิสติไม่สามารถดําเนินการเก็บขอ้มูลทําปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

นิสติไม่ต้องลงทะเบยีนปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธไ์ด ้แต่หากว่าสถานการณ์ดขีึน้ สามารถขอลงทะเบยีนเพิม่

ปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ได้ในภายหลงั (อนุโลมกรณีเกนิช่วงเพิม่-ลดรายวชิาตามปฏทินิการศกึษาเป็น

กรณพีเิศษ)   

ทัง้น้ีนิสติสามารถขอลงทะเบยีนเพิม่ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ไดด้ว้ยการยื่น บว 201 ตามรปูแบบ

การลงทะเบยีนหน่วยกติของมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีจะตอ้งยืน่ล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนกําหนดวนัสอบเคา้โครง/ปาก

เปล่าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์หรอืวนัสุดทา้ยของภาคเรยีนนัน้ๆ  

ในกรณทีีล่งทะเบยีนแลว้ไมม่กีารสอบเคา้โครง/ปากเปล่าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การพจิารณาให้

เกรดจะเป็นไปตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด ทัง้น้ีจะต้องมกีารพจิารณาผลปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ในแต่

ละภาคเรยีนตามกําหนดในปฏทินิการศกึษา  และหากมกีารลงทะเบยีนรายวชิาแลว้ แต่ประสงค์จะขอถอน

รายวชิา เน่ืองจากไม่สามารถดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้   ให้นิสติยื่นขอถอนรายวิชา

ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ (บว 100/3) ระบุหวัขอ้-เหตุผลทีข่อถอนรายวชิา ส่งมาทีบ่ณัฑติวทิยาลยั ภายใน

วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563     

 สําหรับการสอบเค้าโครงปริญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นิสิตจะต้องดําเนินการสอบตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 แต่ทัง้น้ีนิสติสามารนําเสนอ
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เป็น concept paper ได ้โดยจะต้องบนัทกึใน i-Thesis ใหเ้รยีบรอ้ย โดยหากนิสติไม่มกีารสอบเคา้โครงฯ 

ตามกําหนด บณัฑติวทิยาลยัจะมบีนัทกึขอ้ความไปแจง้เตอืนและต้องดําเนินการภายใต้ 4 สปัดาห ์หลงัจาก

นัน้จะปรบัการใหเ้กรดเป็น U ในภาคเรยีนนัน้ๆ 

 - การสอบประมวลความรู/้วดัคุณสมบตั ิ ใหง้ดการสอบภายในมหาวทิยาลยั จนกว่าจะมกีารเปิดการใชพ้ืน้ที่

มหาวทิยาลยั โดยใหเ้ลื่อนสอบหรอืดําเนินการด้วยการใช้วธิอีื่นๆให้มากที่สุด และพยายามใหส้อบโดยใช้

ระบบออนไลน์                                           

 - การสอบสมทิธภิาพทางภาษา สําหรบัระดบัปรญิญาเอก ให้ดําเนินการสอบโดยใช้ระบบออนไลน์ สําหรบั

ระดบัปรญิญาโท (งดจดัสอบ จนกว่าจะมกีารเปิดใช้พืน้ที่มหาวทิยาลยั และเป็นไปไดข้อใหนิ้สติสมคัรเรยีน 

Eng 1/2 ออนไลน์เลย)  ทัง้น้ียงัคงยดึมตคิณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเดมิคอื หากยงัสอบ

สมทิธภิาพทางภาษาไมผ่่าน จะสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธไ์มไ่ด ้                                        

 - การสอบในรายวชิา ให้สอบด้วยวธิกีารต่างๆ โดยใช้ระบบออนไลน์ กรณีที่ไม่สามารถประเมนิได้ ให้

พจิารณาตดิ I ได้ โดยไม่กําหนดระยะเวลา แล้วสามารถมาประเมนิในภายหลงัได้ แต่ไม่ควรเกนิ 1 ภาค

การศกึษา  

3. การดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การขอจรยิธรรมการวจิยั ขอทุนสนับสนุนฯ ใหด้ําเนินการบน

ระบบออนไลน์ทัง้หมด และเมื่อมหาวทิยาลยัเปิดการใชพ้ื้นทีแ่ลว้ พยายามนัดนิสติให้มามหาวทิยาลยัน้อย

ที่สุด ใชม้าตรการป้องกนัตนเอง และมกีารเว้นระยะห่างเป็นสําคญั ส่วนการตดิตามความก้าวหน้าการทํา

ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธนิ์สติใหใ้ชเ้ป็นระบบออนไลน์ เป็นหลกั  

4. ระบบรหิารจดัการเอกสาร ใหด้าํเนินการส่งเอกสารทัง้หมดผ่าน E-mail สําหรบัเอกสารระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลยัใหส้่งตามระบบปกต ิ   

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

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

 - บว อื่นๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ ส่งมาที ่E-mail: gradswuacademics@gmail.com  

 - เรือ่งอื่นๆ ใหส้่งมาที ่E-mail: grad@g.swu.ac.th  และฉุกเฉินใหต้ดิต่อเบอรม์อืถอื 094-795-9362 

5. การรบันิสติใหม่ ขยายการรบัสมคัรไปถงึ 30 มถุินายน 2563 (รอบสุดท้ายของภาคต้น ปีการศกึษา 

2563) ยกเว้น กรณีรบัเป็นกลุ่ม ให้ตดิต่อบณัฑติวทิยาลยัรบัเป็นกลุ่มแยก รอบน้ีจะยงัไม่จดัสอบภายใน

มหาวทิยาลยัจนกว่ามหาวทิยาลยัเปิดการใชพ้ืน้ทีแ่ลว้ การสอบคดัเลอืก กรณีมหาวทิยาลยัปิดจะใชก้ารสอบ

ทางวชิาการของสาขาและสอบสมัภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์ มหาวทิยาลยัจะรบันิสติที่ผ่านคุณสมบตัขิอง

สาขาเป็นนิสติทดลองเรยีน แล้วนิสติทดลองเรยีนจะต้องมกีารประเมนิทกัษะทางภาษา ภายในภาคเรยีนที ่

1/63 ส่วนวธิกีารรายงานตวัใหร้ายงานตวัในระบบ i-start สาํหรบัการปฐมนิเทศใชร้ะบบออนไลน์  

mailto:lamyai@swu.ac.th
mailto:gradswu01@gmail.com
mailto:gradswuacademics@gmail.com
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6. การขยายเวลาการศกึษา หรอืไม่สามารถดําเนินตามทีก่ําหนดใหจ้บการศกึษา ใหข้ยายไดค้รัง้ละ 1 ภาค

เรยีน รวมภาคฤดูร้อน โดยไม่ต้องชําระค่ารกัษาสภาพจนถึง 3/63 และให้เป็นไปตามประกาศบณัฑติ

วทิยาลยัเรือ่งแนวทางปฏบิตักิารขยายเวลาอย่างเครง่ครดั  

7. โครงการภาษาองักฤษ คอรส์ภาษาองักฤษ ทัง้หมดในภาคเรยีนที ่1/63 เป็นออนไลน์ / soft skill เป็น 

ออนไลน์ รายละเอยีดในเวบ็ไซด ์นอกจากน้ีคณะสามารถดําเนินการไดเ้อง หรอืนิสติสามารถอบรมคอรส์ 

ออนไลน์จากที่อื่นๆที่มใีบประกาศนียบตัร แล้วมาขอเทยีบได้ แต่ทัง้น้ีจะต้องมขีออนุมตัิก่อนดําเนินการ

เท่านัน้  

8. โครงการ 4+1 ดําเนินการปกต ิและอาจขยบัเรยีนรายวชิาในบางรายวชิาให้ไวขึน้ โดยทําบนัทกึแจง้

บณัฑติวทิยาลยั เน่ืองจากตอ้งตามผลการเรยีน  

9. ขอความรว่มมอืในการเดนิทางไปจดักจิกรรมหรอืเรยีนนอกสถานทีโ่ดยไม่จาํเป็นจนถงึสิน้ภาคเรยีน 1/63 

กรณีนิสิตระดบัปรญิญาโทไม่สามารถดําเนินการนําเสนอผลงานปรญิญานิพนธ์ระดบัปรญิญาโทในการ

ประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตไิด ้ใหพ้จิารณาปรบัเปลีย่นเป็นการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานเป็นหลกั 

(TCI 1/2 ได)้  

10. เมื่อมหาวทิยาลยัเปิดการใชพ้ืน้ทีแ่ลว้ ช่องทางออนไลน์ยงัเป็นช่องทางหลกัในการตดิต่อ การตดิต่อที่

สํานักงานคณบดเีท่าทีจ่าํเป็น นิสติที่มาใชบ้รกิาร งดการให้บรกิารนิสติทีไ่ม่สวมหน้ากากหรอืมไีข ้ ให้นิสติ

ลงบนัทกึการมาใชบ้รกิารทีส่ํานกังานคณบด ีลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนและหลงัเขา้สาํนกังานคณบด ี 

11. บณัฑติวทิยาลยัมมีาตรการช่วยเหลอืทางการเงนิ ทัง้ คนื ลด งดจ่าย ผ่อนผนั ใหทุ้น รายละเอยีดตามที่

ประชาสมัพนัธ ์ 

12. เลื่อนพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร อยา่งไมม่กีําหนด  

13. การส่งเอกสาร ใชล้ายเซน็ต์อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สแกนได ้แต่เอกสารฉบบันัน้ ต้องมลีงนามจรงิ 1 ท่าน 

กรณีจดัการเรยีนการสอน/โครงการ/การสอบต่างๆ ทางออนไลน์จะต้องมกีารส่งหลกัฐานภาพถ่ายการ

ดาํเนินการจรงิ พรอ้มลงนามจรงิกํากบั  

14. การสบืค้นขอ้มลูวารสาร  ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์จากสํานักหอสมุดกลาง สามารถดําเนินการจากที่

บ้านผ่านระบบ VPN และสํานักหอสมุดกลาง มบีริการยืมหนังสือทางออนไลน์ รายละเอียดดูได้ที ่

http://lib.swu.ac.th 

15. ช่องทางขอ้มลูและตดิต่อสํานักคอมพวิเตอร ์ ประสานมติร เบอร ์02-649-5000 ต่อ 15045  และ

องครกัษ์ เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 21125  E-mail: helpdesk@g.swu.ac.th รายละเอียดดูได้ที ่

http://cc.swu.ac.th 

http://lib.swu.ac.th/
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