ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผูที่เกี่ยวของระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
…………………………………….
เนื่องดว ยสถานการณก ารแพร ร ะบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมี ความรุน แรงเพิ่ มมากขึ้ น
บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทําประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา อาจารยท่ปี รึกษา ประธานหลักสูตร และผู
ที่เกี่ยวของระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ดังนี้
การรับสมัครนักศึกษาและการรายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.
การเป ดรับสมั ค รนัก ศึกษา ใหดํา เนิน การผานระบบออนไลน เ ท า นั้น ทั้ งนัก ศึ กษาไทยและ
นักศึกษาตางชาติ
2.
หลักสูตรที่มีการสอบขอเขียน สามารถปรับวิธีการสอบคัดเลือกเปนแบบสัมภาษณหรือ take
home examination ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหลักสูตร
3.
การสอบสัมภาษณเพื่อรับนักศึกษาใหดําเนินการผา นระบบออนไลน ทั้ งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาตางชาติ ยกเวนในกรณีที่หลักสูตรมีความจําเปนจะตองสัมภาษณนักศึกษาโดยตรง ขอใหหลั กสูตร
เลื่อนการสอบสัมภาษณโดยตรงไปกอน และแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
4.
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง website
5.
การรายงานตัวเขาศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย ใหดําเนินการผานระบบรายงานตัวออนไลน
เทานั้น ไมตองเขามารายงานตัวดวยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาตางชาติที่ยังไมไดเดินทางเขา
มายังราชอาณาจักรไทย ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะออก Letter of Acceptance ชนิดที่ ไมสามารถ นําไปขอ
วีซาเขาราชอาณาจั กรไทยได นักศึกษาจึงจะไมสามารถเดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยไดในขณะนี้แต
นักศึกษาสามารถรายงานตัวผานระบบรายงานตัวออนไลน (เพื่อจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบทางไกล) ได และบัณฑิตวิทยาลัยจะไดออก Letter of Acceptance ชนิดที่สามารถนําไป
ขอวีซาไดใหนักศึกษาภายหลังจากที่สถานการณคลี่คลายแลว เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนําไปขอวีซ า เดิ น
ทางเขามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาตอไป สําหรับนักศึกษาตางชาติที่ขณะนี้พํานักอยูในราชอาณาจักร
ไทยแลว ใหดําเนินการรายงานตัวผานระบบรายงานตัวออนไลนเทานั้น ไมตองเขามารายงานตัวดวยตนเองที่
บัณฑิตวิทยาลัย
6.
การตรวจสุขภาพแรกเขา บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการตรวจสุขภาพแรกเขาออกไปอยาง
ไมมีกําหนด ทั้งนี้จะแจงกําหนดการในภายหลังขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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การสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
1.
บัณฑิต วิทยาลั ย จะเปด การทดสอบภาษาอั ง กฤษ (MU Grad test และ MU Grad plus)
ในชวงนี้ใหเฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น ไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาทดสอบ
2.
การทดสอบภาษาอังกฤษจะดําเนินการในวิทยาเขตศาลายา ที่หองปฏิบัติการทดสอบภาษา
(MU Sound Lab) อาคารบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 3 เทานั้น จะไมมีการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษในวิทยาเขต
อื่น
3.
การทดสอบภาษาอังกฤษที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดวันละ 2 รอบๆ ละ 5 คน เทานั้น เพื่อ
รักษาระยะหางระหวางกันประมาณ 2 เมตร
4.
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการที่จะตองมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมี
ผลผาน” ของผูสมัครสอบ โดยจะพิจารณาและจะอนุญาตใหสอบเฉพาะนักศึกษาที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวด
ที่จะตองมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมีผลผาน” เทานั้น เชน นักศึกษาที่จําเปนจะตองมีผลสอบภาษาอังกฤษมีผล
ผานเพื่อที่จะสามารถสอบปองกันวิทยานิพ นธได นักศึกษาที่ใชเวลาครบกําหนดสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน
5.
กรณีนักศึกษาใหมที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบภาษาอังกฤษไมผานเกณฑรับเขา
ขอใหหลักสูตรพิจารณารับเขาศึกษาในสถานะ “นักศึกษาทดลองเรียน” ไปกอน จนกวาจะสามารถแสดงผล
สอบภาษาอั งกฤษที่ ผ า นเกณฑรับ เขา เรียบรอ ยแลว โดยนัก ศึ กษาสามารถแสดงผลภายใน 1 ป การศึก ษา
หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยเปดใหมีการทดสอบตามปกติ
6.
กรณีนักศึกษาทดลองเรียนปจจุบันที่ติดดวยเงื่อนไขวาไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบ
ภาษาอังกฤษไมผานเกณฑรับเขา ใหคงสถานะเปนนักศึกษาทดลองเรียนและศึกษารายวิชาในสถานะนี้ไวกอน
บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการขยายระยะเวลาการเปนนักศึกษาทดลองเรียนออกไปกอนจนกวาสถานการณจะ
คลี่คลายและใหสามารถแสดงผลสอบภาษาอังกฤษไดภายใน 1 ปการศึกษาหลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยเปดใหมี
การทดสอบตามปกติ
7.
บัณฑิตวิทยาลัยงดการสอบ TOEFL-ITP ในชวงนี้จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
การเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม (Soft Skills)
เนื่องจากจะไมมีการจัดกิจกรรมที่ตองมีปฏิสัมพันธกันเปนกลุมทุกชนิดในชวงเวลานี้ นักศึกษาที่จําเปน
จะตองมีผลการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม (soft skill) เพื่อที่จะสามารถขอ
สําเร็จการศึกษา ขอใหเขารวมกิจกรรมนี้แบบออนไลน ใหครบถวนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้จนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาขอใหเปนไปตามประกาศมหาวิ ทยาลัยมหิดล เรื่อง
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19 ในกรณีที่ไมสามารถมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได พ.ศ. 2563
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การขยายระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ การ
ระบาด COVID-19 ตองเปนผูที่อยูระหวางการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธโดยมีหัวขอวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธที่ไดรับการอนุมัติแลว และมีความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางตอเนื่อง
1.
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของแผนการศึกษาและยังไมเกินระยะเวลา
สูงสุ ดตามเกณฑ มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และคาดวาจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ตองสงเอกสารเพื่อขอขยายเวลาการศึกษา หากไดรับการอนุมัติจากบั ณฑิต
วิ ทยาลั ย ใหข ยายเวลาการศึก ษาได จะไดรับการยกเวน คา รัก ษาสภาพการเปน นัก ศึ กษาเปน เวลา 2 ภาค
การศึกษา คือ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
2.
นักศึกษาที่ไดรับการขยายระยะเวลาการศึกษาในปการศึกษา 2562 (กรณีไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาและยังไมเกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา) และคาด
วาจะไมสามารถสํา เร็จการศึกษาได เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ตองสงเอกสารเพื่อ ขอ
ขยายเวลาการศึกษา หากไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหขยายเวลาการศึกษาได จะไดรับการยกเวนคา
รัก ษาสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาเป น เวลา 2 ภาคการศึก ษา คื อ ภาคฤดู รอ น ป ก ารศึ ก ษา 2562 และภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
3.
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและปการศึกษา 2562 เปนปที่ใชเวลาสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา และคาดวาจะไมสามารถสํา เร็จ การศึกษาไดใ นภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
จะตองสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาสูงสุดมาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการขออนุมัติจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป หากนักศึกษาไดรับอนุมัติใหขยาย
เวลาการศึกษาได บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
การสอบสารนิพนธ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
1.
การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ
ขอใหเลื่อนกํา หนดการสอบออกไปก อนจนกวาสถานการณจะคลี่คลายหรือ จนกว า จะมี
ประกาศเปนอยางอื่น
2.
การสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ การสอบสารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
การสอบจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด การสอบตองเปนไปตาม
กําหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบที่ไมเปนไปตามคําสั่ง
สอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการสอบดําเนินการก อนที่จะ
ไดรับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบโดยทางไกลโดยใชระบบออนไลนในสถานการณการแพร ระบาดของ COVID-19
สามารถดําเนินการไดหลังจากไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
2.1 กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้น
สามารถรวมเปนกรรมการสอบทางไกลไดโดยใชระบบออนไลน โดยมีเงื่อนไขคือในการสอบ
สารนิพนธหรือวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานที่สอบกับนักศึกษา
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ผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาหลัก )
อยางนอย 1 คนอยูในสถานที่สอบที่ระบุในคําสั่งสอบ
2.2 กรณีที่นักศึกษาอยูตางประเทศหรืออยูในประเทศไทย แตไมสามารถเดินทางมาสอบ
ในสถานที่ตามคําสั่งสอบได แตมีคณะกรรมการสอบอยูในสถานที่สอบตามคําสั่งสอบ ในเวลา
สอบนักศึกษาที่อยูตางประเทศตองสอบในสถานที่ที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวั ด
หรื อ ประเทศนั้ น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นประเทศไทยต อ งสอบในสถานที่ ที่ เ ป น
สถาบัน การศึก ษาของรั ฐ หรือ สถานที่ ราชการ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะต อ งมี ผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบ โดย
กอนการสอบ หลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail ของผูสังเกตการณ ทานนั้น
มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ พิจารณา หากบัณฑิต วิ ทยาลัยพิ จารณาอนุมัติใหส ามารถเป น ผู
สังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการ
สอบผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตาม
แบบฟอร ม ที่ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได ส ง ไปให ก ลั บ มายั ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ดําเนินการตอไป
หากนั ก ศึ ก ษาอยู ต า งประเทศและหลั ก สู ต รไม ส ามารถหาผู สั ง เกตการณ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมได ขอใหหลักสูตรติดตอขอดําเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ประเทศนั้นๆ และขอใหมีขาราชการไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาอยู
ในสถานที่สอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบ
จริง
2.3 กรณีที่นักศึกษาอยูตางประเทศหรืออยูในประเทศไทย แตไมสามารถเดินทางมาสอบ
ในสถานที่ตามคําสั่งสอบได และคณะกรรมการสอบไมสามารถเดินทางมาสอบในสถานที่สอบ
ตามคําสั่งสอบได ในการสอบบัณฑิต วิทยาลัย จะมีผูที่ไดรับ มอบหมายจากคณบดีบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยใหเปนผูสังเกตการณสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ นักศึกษาที่อยูตางประเทศ
ตองสอบในสถานที่ที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดหรือประเทศนั้น สําหรับนักศึกษา
ที่อยูในประเทศไทยตองสอบในสถานที่ที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถานที่ราชการ
โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผูสังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะ
เปนผูรบั รองการสอบวามีการสอบ โดยกอนการสอบ หลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ
e-mail ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติใหสามารถเปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผู
สังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการ
สอบพรอมทั้งลงนามรับ รองตามแบบฟอรม ที่ค ณบดีบัณฑิตวิท ยาลัยไดสงไปใหกลับ มายั ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
หากนักศึกษาอยูตางประเทศและหลักสูตรไมสามารถหาผูสังเกตการณที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมได ขอใหหลักสูตรติดตอขอดําเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศ
นั้นๆ และขอใหมีขา ราชการไทยของสถานเอกอัครราชทู ตไทยในประเทศนั้ น ๆ มาอยู ใน
สถานที่สอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง
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3.
การดําเนินการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธและการรายงานผลในกรณีที่การสอบทางไกล
ไดรับการอนุมตั ิ
เนื่องจากการสอบตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลทั่วไปเขารับฟงได ในการสอบ
ทางไกลโดยใชระบบออนไลน ขอใหป ระธานคณะกรรมการสอบแจง meeting ID ของการสอบนั้ น มายั ง
บัณฑิต วิทยาลัยกอ นการสอบอยางนอ ย 24 ชั่วโมง เพื่อที่บัณฑิต วิทยาลัย จะได แจงประกาศใหทราบโดย
เปดเผยบน web site กอนเวลาสอบ เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเขา รวมรับฟงได ในการสอบทางไกลใหใช
application Webex หรือ Zoom หรื อ application อื่นที่สามารถทํา การบั น ทึก การสอบได ให ป ระธาน
คณะกรรมการสอบทําการบันทึกการสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ และใหสงบันทึกการสอบมายังบัณฑิต
วิทยาลัยพรอมกับผลการสอบดวย
การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
1.
นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่มีผล “ผาน” ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ให
นักศึกษาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ
สารนิ พ นธ เ รี ย บร อ ยแล ว โดยใช ร ะบบ E-thesis ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ซึ่ ง ได กํ า หนดรู ป แบบของรู ป เล ม
วิทยานิ พนธหรือสารนิ พนธไวเรีย บรอยแลวและเปนระบบออนไลน นักศึกษาสามารถเพิ่ มเติมเนื้อหาของ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธลงไปในชองที่กําหนดใหในระบบ E-thesis ทั้งนี้ในการเพิ่มเติมสวนเนื้อหาขอให
รั ก ษารู ป แบบของรู ป เล ม ตามที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ ห บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะไม ทํ า การตรวจรู ป แบบของรู ป เล ม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาอีก ดังนั้นรูปแบบของรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหอยูในความ
รับผิดชอบของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหลัก
2.
การตรวจบทคัดยอจะดําเนินการผานระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัยเทานั้น นักศึกษา
สามารถ download แบบฟอรมการขอตรวจบทคัดยอพรอมทั้งสงบทคัดย อมายังบัณฑิตวิ ทยาลัยผานทาง
ระบบตรวจ abstract online ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.
สําหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่มีผล “ผาน” กอนวันที่ 1 เมษายน 2563
ใหนักศึกษาตรวจสอบรูปแบบรูป เลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหตรงกับรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
และ upload file มายังบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกตองและแจงใหนักศึกษาทราบ
การสงรูปเลมวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
1.
ใหนักศึกษาทําการ upload file ของรูปเลมวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ฉบับสมบูรณ ที่ไ ด
จัดทําหลังจากผานความเห็นชอบสุดทา ยจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเรียบรอยแล ว
มายั ง บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย (https://graduate.mahidol.ac.th/eThesis/stuX) โดยตอ งผ า นการรับ รองจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตร ทั้งนี้รายละเอียดและเนื้อหาในรูปเลม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณอยูในความรับผิดชอบของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหลักและตอง
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.
บัณฑิตวิทยาลัยจะผอนผันการสงรูปเลมวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธฉบับสมบูรณพร อมทั้ ง
แผนบันทึกขอมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยในชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยนักศึกษาจะตองสง
รูป เล มวิท ยานิ พนธ หรือ สารนิพ นธ ฉ บับ สมบู รณพ รอ มทั้ง แผน บัน ทึกข อ มูล มายั งบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย หลั ง จาก
สถานการณคลี่คลายแลวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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3.
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปริญญาในชวงเวลานี้บัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการโดยใช file
ของรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณที่นักศึกษาไดทําการ upload มาที่บัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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