ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
…………………………………….
สืบเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในตางประเทศรวมถึง
ในประเทศเพื่อนบานของประเทศไทยถึงแมจะไดเคยอยูในระดับที่คงตัวมาเปนระยะเวลาหนึ่งแตในขณะนี้ไดมี
การทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน
การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับ บั ณฑิ ตศึก ษาในแตล ะรายวิชาสามารถดํา เนิ นการได ในรูป แบบ
ดังตอไปนี้
๑.
การจั ดการศึก ษาแบบออนไลน โดยผูส อนสามารถสอนและนัก ศึ ก ษาสามารถเขา ศึ ก ษา
รายวิชาจากสถานที่ศกึ ษาหลากหลายหรือจากสถานที่พักตามความเหมาะสม
๒.
การจัดการศึกษาในสถานที่ โดยผูสอนจะทําการสอนและนักศึกษาจะเขาศึกษาในสถานที่ที่มี
การจั ดการเรียนการสอนเทานั้น ทั้ง นี้ การดํา เนินการจัดการศึกษารูป แบบนี้ตอ งเป น ไปตามประกาศของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ลเท า นั้ น และต อ งปฏิ บั ติต ามมาตรการปอ งกั น การแพรร ะบาดของ COVID-19 อย า ง
เครงครัด
๓.
การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เปนการจัดการศึกษาที่ในแตละรายวิชามีทั้งแบบออนไลน
และในสถานที่ (และการจัดการศึกษาในสถานที่จ ะสามารถดํา เนิน การไดเฉพาะในชวงเวลาที่เปน ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น)
๔.
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ สามารถดําเนินการไดในรูปแบบตอไปนี้
๔.๑. ในกรณีที่ก ารศึ กษาดูง านเปนส วนหนึ่ง ของรายวิ ช าบั งคั บ ขอใหห ลั กสู ตรและผู
ประสานงานรายวิชานั้นดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงานใหไดผลการเรียนรู
เทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกอนการดําเนินการ
๔.๒. ในกรณีที่การศึกษาดูงานเปน สวนหนึ่งของหลักสูตรที่ไมไดอยูในรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งของหลักสูตรโดยเฉพาะ ขอใหหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงาน
๑

ของหลักสูตรใหไดผลการเรียนรูเทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานของหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกอนการดําเนินการ
ทั้งนี้การจัด การเรีย นการสอนทุก รูปแบบข างตนของแตล ะรายวิชาตองคํ านึงถึงผลการเรี ยนรู ข อง
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชานั้นและตองเปนไปตามผลการเรียนรู ของรายวิชานั้นไมต่ํากวา
รอ ยละ ๘๐ และเปน ไปตามหนัง สื อ จากสํ านั กงานปลัด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ทยาศาสตร วิ จัย และ
นวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดและกํากับ ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณการระบาด COVID-19 ให
เปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กองยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและกํากับ ที่ อว
๐๒๒๔.๒/ว ๖๐๓๐ ลงวั นที่ ๔ มิถุน ายน ๒๕๖๔ เรื่ อง การขยายเวลาการศึ กษาใหกั บ นิ สิต นั ก ศึก ษาอั น
เนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหขยายระยะเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
จะไดรับการยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/การสอบโครงราง
วิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบประมวลความรู การสอบวัด คุณ สมบัติ การสอบโครงร า งสารนิพ นธ /การสอบโครงร า ง
วิทยานิพนธ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลา
และสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการสอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ
การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณก ารแพร ระบาดของ COVID-19 สามารถดําเนิน การได
หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
๑.
กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้นสามารถ
รวมเปนกรรมการสอบไดโดยใชระบบออนไลน
๒.
กรณีทนี่ ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับ รองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต
๒

วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๓.
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ ให
แลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนจากสถานที่
พักของนักศึกษาในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิ จารณามายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วัน กอนกําหนดการสอบ หาก
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง “แนวปฏิบัติ ในการสอบออนไลนจากสถานที่พั กในสถานการณการแพร ระบาดของ COVID-19 ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” อยางเครงครัดและครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่งของ
แนวปฏิบัตินี้ได การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยา งเครงครัด
การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนิน การ
สอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดํา เนินการ หากการ
สอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณก ารแพร ระบาดของ COVID-19 สามารถดําเนิน การได
หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
๑.
กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้นสามารถ
รวมเป น กรรมการสอบไดโ ดยใช ร ะบบออนไลน โดยมีเงื่อนไขคื อ ในการสอบสารนิ พนธ ห รื อ วิ ทยานิ พ นธ
ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานที่สอบกับนักศึกษาผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือ
วิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาหลัก) อยางนอย ๑ คนอยูในสถานที่สอบที่ระบุในคําสั่งสอบ
๒.
กรณีทนี่ ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับ รองการสอบวามีการสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๓.
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดินทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจําเปน
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ ใหแลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19
ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนของนักศึกษาจากสถานที่ พักในชวงเวลาการระบาดของ
COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจํา เปน และสงเอกสารหลัก ฐานเพื่อประกอบการพิ จารณามายั ง บั ณ ฑิต
๓

วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
ทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจาก
สถานที่พักในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔” อยางเครงครัด และ
ครบถ ว น หากนั กศึ กษาไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามได ข อ ใดข อ หนึ่ง ของแนวปฏิ บั ติ นี้ ไ ด การสอบสารนิ พ นธ /
วิทยานิพนธครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
๔.
เนื่องจากการสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลทั่วไป
เขารับฟงได ขอใหประธานคณะกรรมการสอบแจง Meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนการ
ส อ บ อ ย า ง น อ ย ๒ ๔ ชั่ ง โ ม ง เ พื่ 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 อื่นที่สามารถทําการบันทึกการสอบได ใหประธาน
คณะกรรมการสอบทําการบันทึกการสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ และใหสงบันทึกการสอบมายังบัณฑิต
วิทยาลัยพรอมกับผลการสอบดวย
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปนอยางอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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Date: 2021.07.18
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(ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๔

