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ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศกึษา  

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑติศึกษา 

ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
……………………………………. 

 
สืบเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในตางประเทศรวมถึง

ในประเทศเพ่ือนบานของประเทศไทยถึงแมจะไดเคยอยูในระดับที่คงตัวมาเปนระยะเวลาหนึ่งแตในขณะนี้ไดมี
การทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน 
การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละรายวิชาสามารถดําเนินการไดในรูปแบบ

ดังตอไปนี้ 
๑. การจัดการศึกษาแบบออนไลน โดยผูสอนสามารถสอนและนักศึกษาสามารถเขาศึกษา

รายวิชาจากสถานที่ศกึษาหลากหลายหรือจากสถานที่พักตามความเหมาะสม 
๒. การจัดการศึกษาในสถานที่ โดยผูสอนจะทําการสอนและนักศึกษาจะเขาศึกษาในสถานที่ที่มี

การจัดการเรียนการสอนเทานั้น ทั้งน้ีการดําเนินการจัดการศึกษารูปแบบนี้ตองเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 อยาง
เครงครัด 

๓. การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เปนการจัดการศึกษาท่ีในแตละรายวิชามีทั้งแบบออนไลน
และในสถานที่ (และการจัดการศึกษาในสถานท่ีจะสามารถดําเนินการไดเฉพาะในชวงเวลาที่เปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น) 

๔. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ท้ังในและนอกประเทศ สามารถดําเนินการไดในรูปแบบตอไปนี้ 
๔.๑. ในกรณีท่ีการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งของรายวิชาบังคับ ขอใหหลักสูตรและผู

ประสานงานรายวิชาน้ันดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงานใหไดผลการเรียนรู
เทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกอนการดําเนินการ 

๔.๒. ในกรณีที่การศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ไมไดอยูในรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งของหลักสูตรโดยเฉพาะ ขอใหหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงาน



 

๒ 

 

 

ของหลักสูตรใหไดผลการเรียนรูเทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานของหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกอนการดําเนินการ 

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบขางตนของแตละรายวิชาตองคํานึงถึงผลการเรียนรูของ
นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชานั้นและตองเปนไปตามผลการเรียนรูของรายวิชานั้นไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐ และเปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดและกํากับ ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๑๑๑ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 
การขยายระยะเวลาการศกึษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณการระบาด COVID-19 ให

เปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กองยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและกํากับ ที่ อว 
๐๒๒๔.๒/ว ๖๐๓๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เร่ือง การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหขยายระยะเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
จะไดรับการยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศกึษาในภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/การสอบโครงราง

วิทยานพินธ 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. กรณีทีน่ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและท่ีอยูหรือ e-mail 
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมท้ังลงนามรบัรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต



 

๓ 

 

 

วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ทั้งน้ีหลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ ให
แลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนจากสถานที่
พักของนักศึกษาในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณามายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ หาก
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจากสถานที่พักในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” อยางเครงครัดและครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่งของ
แนวปฏิบัติน้ีได การสอบคร้ังนั้นถือเปนโมฆะ 

 
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด 

การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลาและสถานท่ีที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ
สอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการ
สอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ 

การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สามารถดําเนินการได
หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

๑. กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้นสามารถ
รวมเปนกรรมการสอบไดโดยใชระบบออนไลน โดยมีเงื่อนไขคือในการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ 
ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานที่สอบกับนักศึกษาผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือ
วิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรกึษาหลัก) อยางนอย ๑ คนอยูในสถานที่สอบที่ระบุในคําสั่งสอบ 

๒. กรณีทีน่ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและท่ีอยูหรือ e-mail 
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมท้ังลงนามรบัรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ทั้งน้ีหลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธใหแลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 
ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนของนักศึกษาจากสถานท่ีพักในชวงเวลาการระบาดของ 
COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณามายังบัณฑิต



 

๔ 

 

 

วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
ทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเร่ือง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจาก
สถานที่พักในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” อยางเครงครัดและ
ครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่งของแนวปฏิบัตินี้ได การสอบสารนิพนธ/
วิทยานิพนธครั้งน้ันถือเปนโมฆะ 

๔. เนื่องจากการสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลทั่วไป
เขารบัฟงได ขอใหประธานคณะกรรมการสอบแจง Meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนการ
ส อ บ อ ย า ง น อ ย  ๒ ๔  ชั่ ง โ ม ง  เ พ่ื อ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย จ ะ ไ ด แ จ ง ป ร ะ ก า ศ บ น ห น า  Webpage 
(www.grad.mahidol.ac.th) กอนเวลาสอบและบุคคลทั่วไปสามารถเขารวมรับฟงได ในการสอบทางไกลให
ใช Application Webex หรือ Zoom หรือ Application อ่ืนที่สามารถทําการบันทึกการสอบได ใหประธาน
คณะกรรมการสอบทําการบันทกึการสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ และใหสงบันทึกการสอบมายังบัณฑิต
วิทยาลัยพรอมกับผลการสอบดวย 

 
 จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปนอยางอ่ืน 
 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
         (ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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