
 
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  

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

   เนื่องด้วยมีการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ ฉบับที่ 17 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 26 ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียน การสอน การสอบต่างๆ การด าเนินการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และกิจกรรมต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. การจัดการการเรียนการสอน การสอบทุกประเภท ให้ใช้รูปแบบระบบแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยจัดให้มีทั้งรูปแบบ Online/In-Class/In-Class & Online ควบคู่กันไป กรณีค าสั่งหรือเอกสารที่ลง
นามไปแล้ว สามารถด าเนินการท าค าร้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยขอให้ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ  และขอให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ของระดับบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์ 
grad.swu.ac.th 

2. การเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2/2564  ให้ปรับรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยการเข้าพ้ืนที่ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ/สถาบัน/ส านักที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้สามารถ
เปิดรายวิชาเพ่ิมในภาคเรียนที ่2/2564 เพ่ือลงทะเบียนได้  

3. การจัดการสอบต่างๆ  
3.1 การท าและสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้ รูปแบบระบบแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) จนสิ้นภาคเรียนที่ 2/2564 โดยการเข้าพ้ืนที่ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ/สถาบัน/ส านัก กรณี
นิสิตไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ หรือยื่นขอลดหน่วยกิตรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 201) ระบุหัวข้อ-เหตุผลที่ขอลดหน่วย       
กิตรายวิชา ส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  

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 

/การสอบเค้าโครง...  
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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  

3.2  การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ใช้รูปแบบระบบแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดย
การเข้าพ้ืนที่ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ/สถาบัน/ส านักที่หลักสูตรสังกัด 
       3.3  การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  

             3.3.1  ระดับปริญญาโท จะจัดสอบแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2/2564  โดยบัณฑิตวิทยาลัย
จะใช้การสอบแบบระบบออนไลน์เท่านั้น  และนิสิตต้องเข้าอบรมวิธีการสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่าง
เคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น และเป็นไปได้แนะน าให้นิสิตสมัครเรียนในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา (Graduate English I และ Graduate English II) ทางระบบออนไลน์ เพ่ือเทียบโอนผลแทน 
                        3.3.2  ระดับปริญญาเอก จะจัดสอบแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2/2564 ทั้งนี้ในระดับ
ปริญญาเอก นิสิตสามารถปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การขอเทียบการสอบสมิทธิภาพทางการ
ภาษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะใช้การสอบแบบระบบออนไลน์เท่านั้น  และนิสิตต้อง
เข้าอบรมวิธีการสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น  

      3.4 การสอบ/การประเมินในรายวิชา ให้สอบโดยใช้รูปแบบระบบแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) กรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ ให้พิจารณาติด “I” ได้ โดยไม่ก าหนดระยะเวลา แล้วสามารถมา
ประเมินผลในภายหลังได้ แต่ไม่ควรเกิน 1 ภาคเรียน  

4. การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนฯหรือกิจกรรมอ่ืนๆในระดับบัณฑิตศึกษา         
ให้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 

 5.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skill) ทั้งหมดในภาค
เรียนที่ 2/2564 จัดเป็นระบบออนไลน์ รายละเอียดปรากฏทีบ่นเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้คณะ/สถาบัน/
ส านักสามารถด าเนินการได้เอง หรือนิสิตสามารถอบรมคอร์สออนไลน์จากสถาบันอ่ืนๆ ที่มีใบประกาศนียบัตร
รับรอง แล้วน ามาขอเทียบได้ ทั้งนี้จะต้องขออนุมัติก่อนด าเนินการเท่านั้น  

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

 

/7. การเดินทาง... 
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 7. การเดินทางไปจัด/ร่วมกิจกรรม หรือเรียนนอกสถานที่สามารถด าเนินการได้ตามสถานการณ์และขอให้
ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ภาครัฐก าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีนิสิตระดับปริญญาโทไม่สามารถด าเนินการ
น าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็น
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นหลัก (TCI 1 หรือ 2 ได้)  

8. การติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยและการส่งเอกสารต่างๆ 
 8.1  บัณฑิตวิทยาลัยใช้ช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ มหาวิทยาลัยเปิดท าการ

ขอให้ติดต่อที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด จากส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 8.2  การติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย สามารถติดต่อเรื่องทั่วไปในวัน-เวลาราชการ 02-649-5000 ต่อ 
15644 นอกเวลาราชการถึง 19.30 น. หรือเร่งด่วน มือถือ 094-795-9362 / i-Thesis มือถือ 099-369-4952 / 
จริยธรรมการวิจัยในวัน-เวลาราชการ 02-649-5000 ต่อ 12430 กรณีมหาวิทยาลัยปิดท าการให้ติดต่อทาง E-mail 
เท่านั้น 

8.3  การส่งเอกสาร ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์หรือสแกนเอกสารได้  แต่เอกสารฉบับนั้นต้องมีการ
ลงนามจริง 1 ท่าน กรณีจัดการเรียนการสอน / โครงการ /การสอบต่างๆ ทางออนไลน์ จะต้องมีการส่งหลักฐาน
ภาพถ่ายการด าเนินการจริง พร้อมลงนามจริงก ากับ  

       8.4  ระบบบริหารจัดการเอกสาร  เอกสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ส่งตามระบบ
ปกติ ส่วนของนิสิตด าเนินการส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน E-mail ดังตาราง 

ค าร้อง (บว) E-mail ระยะเวลาด าเนินการ 
บว 413 บว 414 บว 41 และ บว 53 gradacademic01@g.swu.ac.th ไม่เกิน 7 วันท าการ 
บว 410 บว 411 บว 412  และบว 430 gradacademic02@g.swu.ac.th ไม่เกิน 7 วันท าการ 
เอกสารจบ บทความ บว 440 และ บว อื่นๆ gradacademic@g.swu.ac.th ไม่เกิน 7 วันท าการ 
ระบบ i-Thesis/ตรวจรูปแบบ style i-thesis@g.swu.ac.th ไม่เกิน 7 วันท าการ 
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ethics@g.swu.ac.th - 
ทุนต่างๆ/กยศ. Phatsakorn@g.swu.ac.th - 
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Gradenglish12@gmail.com - 
เรื่องอ่ืนๆ grad@g.swu.ac.th - 

  
 8.5 ขอให้นิสิตติดตามเอกสาร/ค าร้องต่างๆผ่านระบบติดตามเอกสาร (Tracking system) อย่าง
ใกล้ชิดที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และ E-mail ของนิสิตเอง โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนิสิต หากไม่
พบผลการด าเนินการตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณบดีก าหนดให้ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน 

9. การสืบค้นข้อมูลหนังสือ บทความวารสาร ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของ มศว สามารถสืบค้นข้อมูล
และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มผ่านระบบสืบค้น SWU Discovery ได้ที่ https://bit.ly/2VtYxIR และ 

/ส านักหอ... 

mailto:gradacademic01@g.swu.ac.th
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ส านักหอสมุดกลางมีบริการจัดส่งหนังสือตามค าขอ SWU Lib Delivery ให้บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ExCRgu สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม Facebook : @ส านักหอสมุดกลาง 
มศว Line : @libswu (มี@) Email : asklibrarian@g.swu.ac.th โทรศัพท์ : 0993250392 

10. ช่องทางข้อมูลและติดต่อส านักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร  เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 15045 และ
อ ง ค รั ก ษ์  เ บ อ ร์  02- 649-5000 ต่ อ  21125 E-mail:  helpdesk@g. swu. ac. th ร า ย ละ เ อี ย ด ดู ไ ด้ ที่  
http ://cc .swu .ac .th  

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ/ค าสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป โดย
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

 ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 
  

  (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
  รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 


