
 
 

ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง แนวปฏิบัตดิานการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา  

การรักษาสภาพการเปนนักศกึษา การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบตัิ  

การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

……………………………………. 

สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในตางประเทศ ยังคงตองเฝา

ระวังอยู บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลา

การศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ   

โครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ ในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ       

การแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔” โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับบณัฑิตศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละรายวิชาสามารถดําเนินการไดในรูปแบบ

ดังตอไปนี้ 

๑. การจัดการศึกษาแบบออนไลน โดยผูสอนสามารถสอนและนักศึกษาสามารถเขาศึกษา

รายวิชาจากสถานที่ศึกษาหลากหลายหรือจากสถานที่พักตามความเหมาะสม 

๒. การจัดการศึกษาในสถานที่ โดยผูสอนจะทําการสอนและนักศึกษาจะเขาศึกษาในสถานที่ที่มี

การจัดการเรียนการสอนเทานั้น ทั้งนี้การดําเนินการจัดการศึกษารูปแบบนี้ตองเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 อยาง

เครงครัด 

๓. การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เปนการจัดการศึกษาที่ในแตละรายวิชามีทั้งแบบออนไลน

และในสถานที่ (และการจัดการศึกษาในสถานที่จะสามารถดําเนินการไดเฉพาะในชวงเวลาที่เปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น) 

๔. การศกึษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ สามารถดําเนินการไดในรูปแบบตอไปนี ้

๔.๑ ในกรณีที่การศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งของรายวิชาบังคับ ขอใหหลักสูตรและ             

ผูประสานงานรายวิชานั้นดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงานใหไดผลการเรียนรู

เทียบเทากับผลการเรียนรูท่ีจะไดจากการศึกษาดูงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกอนการดําเนินการ 



๒ 
 

 
 

๔.๒ ในกรณีที่การศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ไมไดอยูในรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งของหลักสูตรโดยเฉพาะ ขอใหหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงาน

ของหลักสูตรใหไดผลการเรียนรูเทียบเทากับผลการเรียนรูท่ีจะไดจากการศึกษาดูงานของหลักสูตรไมต่ํากวา

รอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกอนการดําเนินการ 

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบขางตนของแตละรายวิชาตองคํานึงถึงผลการเรียนรูของ

นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชานั้นและตองเปนไปตามผลการเรียนรูของรายวิชานั้นไมต่ํากวา

รอยละ ๘๐ และเปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

ในสังกัดและกํากับ ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน    

การสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามในสถานการณการแพรระบาดของ   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณการระบาด COVID-

19 ใหเปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม        

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและ

กํากับ ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๐๓๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิต

นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหขยายระยะเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาท่ี     

๒/๒๕๖๔ จะไดรับการยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/การสอบ     

โครงรางวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 

การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/การสอบโครงราง

วิทยานิพนธ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลา

และสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการสอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ 

การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ 

การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สามารถดําเนินการได

หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

๑. กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้นสามารถ

รวมเปนกรรมการสอบไดโดยใชระบบออนไลน 

๒. กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตอง  

นั่งสอบในสถานที่ท่ีเปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมี    



๓ 
 

 
 

ผูสังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและเปนไปตาม

เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail ของ          

ผูสังเกตการณมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถเปน             

ผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบ              

ผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ทั้งนี้ 

หลักสูตรสามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

๓. กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ

เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน

อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ            

ใหแลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนจาก

สถานที่พักของนักศึกษาในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสาร

หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณามายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ 

หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจากสถานที่พักในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔” อยางเครงครัดและครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่ง

ของแนวปฏิบัตินี้ได การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ 

 

การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธ ระดับบณัฑิตศึกษา 

การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยาง

เครงครัด การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ดําเนินการสอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ 

หากการสอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ 

การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สามารถดําเนินการได

หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

๑. กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้นสามารถ

รวมเปนกรรมการสอบไดโดยใชระบบออนไลน โดยมีเงื่อนไขคือในการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ 

ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานท่ีสอบกับนักศึกษาผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือ

วิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาหลัก) อยางนอย ๑ คนอยูในสถานท่ีสอบที่ระบุในคาํสั่งสอบ 

๒. กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบ นักศึกษาตอง

นั่งสอบในสถานที่ท่ีเปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมี    

ผูสังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและเปนไปตาม

เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail ของ          

ผูสังเกตการณมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําหนาที่เปน



๔ 
 

 
 

ผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบ              

ผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ทั้งนี้ 

หลักสูตรสามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ

เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน

อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธใหแลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 

ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนของนักศึกษาจากสถานที่พักในชวงเวลาการระบาดของ 

COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณามายังบัณฑิต

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ

ทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจาก

สถานท่ีพักในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔” อยางเครงครัดและ

ครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่งของแนวปฏิบัตินี้ได การสอบสารนิพนธ/

วิทยานิพนธครั้งนั้นถือเปนโมฆะ 

๔. เนื่องจากการสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลทั่วไป

เขารับฟงได ขอใหประธานคณะกรรมการสอบแจง Meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนการ

ส อบอย า ง น อ ย  ๓  วั นทํ า ก า ร  เ พื่ อ ท่ี บั ณฑิ ต วิ ท ย าลั ย จ ะ ไ ด แ จ ง ป ร ะก าศบ นห น า  Webpage 

(www.grad.mahidol.ac.th) กอนเวลาสอบและบุคคลทั่วไปสามารถเขารวมรับฟงได ในการสอบทางไกลใหใช 

Application Webex หรือ Zoom หรือ Application อื่นที่สามารถทําการบันทึกการสอบได ใหประธาน

คณะกรรมการสอบทําการบันทึกการสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ และสงมอบใหประธานหลักสูตรเปนผู

สงบันทึกการสอบพรอมทั้งผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปนอยางอ่ืน 

 

 

             ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

         (ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์) 

                คณบดีบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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