ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
…………………………………….
สืบเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยอยูในระดับที่คงตัวมาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่การแพรระบาดของ COVID-19 ในตางประเทศรวมถึ งในประเทศเพื่ อนบ านของ
ประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง “แนวปฏิ บัติดานการจัดการเรียน
การสอน การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา การสอบประมวลความรู การ
สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบโครงร างสารนิ พ นธ /วิ ท ยานิ พ นธ การสอบสารนิ พ นธ /วิ ท ยานิ พ นธ ในระดั บ
บัณ ฑิตศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓” โดยมีรายละเอีย ด
ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
การจัด การเรี ยนการสอนในระดับ บั ณ ฑิต ศึก ษาในแตล ะรายวิชาสามารถดํ าเนิน การได ในรูป แบบ
ดังตอไปนี้
๑.
การจั ด การศึก ษาแบบออนไลน โดยผู สอนสามารถสอนและนั ก ศึ กษาสามารถเขา ศึก ษา
รายวิชาจากสถานที่ศกึ ษาหลากหลายหรือจากสถานที่พักตามความเหมาะสม
๒.
การจัดการศึกษาในสถานที่ โดยผูสอนจะทําการสอนและนักศึกษาจะเขาศึกษาในสถานที่ที่มี
การจัดการเรียนการสอนเทานั้น และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 อย าง
เครงครัด
๓.
การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เปนการจัดการศึกษาที่ในแตละรายวิชามีทั้งแบบออนไลน
และในสถานที่
๔.
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ สามารถดําเนินการไดในรูปแบบตอไปนี้
๔.๑. ในกรณี ที่ การศึก ษาดู งานเป น สว นหนึ่ งของรายวิช าบั ง คั บ ขอให ห ลัก สู ต รและผู
ประสานงานรายวิชานั้นดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงานใหไดผลการเรียนรู
เทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกอนการดําเนินการ
๔.๒. ในกรณีที่การศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ไมไดอยูในรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งของหลักสูตรโดยเฉพาะ ขอใหหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปรับหรือทดแทนสวนการศึกษาดูงาน
๑

ของหลักสูตรใหไดผลการเรียนรูเทียบเทากับผลการเรียนรูที่จะไดจากการศึกษาดูงานของหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกอนการดําเนินการ
ทั้งนี้การจั ดการเรีย นการสอนทุกรูป แบบขางตนของแต ละรายวิชาตอ งคํ านึ งถึ งผลการเรีย นรูข อง
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชานั้นและตองเปนไปตามผลการเรียนรูของรายวิชานั้นไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐
การขยายระยะเวลาการศึกษาและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณการระบาด COVID-19ให
เปนไปตามหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กั นยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาการสํา เร็จ
การศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหขยายระยะเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
จะไดรับการยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบั ติ การสอบโครงรางสารนิพนธ/การสอบโครงราง
วิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบประมวลความรู การสอบวัด คุณ สมบั ติ การสอบโครงรา งสารนิ พ นธ /การสอบโครงร า ง
วิทยานิพนธ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด การสอบตองเปน ไปตามกําหนดเวลา
และสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบที่ไม เปนไปตามคําสั่งสอบ ตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการสอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ
การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณ การแพรระบาดของ COVID-19 สามารถดํ าเนิ น การได
หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
๑.
กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้น สามารถ
รวมเปนกรรมการสอบไดโดยใชระบบออนไลน
๒.
กรณีทนี่ ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณ อยูกับ นักศึ กษา ผูสังเกตการณทา นนั้น จะเปนผูรับรองการสอบวามีก ารสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เป นผูสังเกตการณ ได คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณ โดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๓.
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดิน ทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนั กศึกษามีความจําเป น
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางสารนิพนธ/วิท ยานิพนธ ให
แลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 ขอใหประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลนจากสถานที่
๒

พักของนักศึกษาในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19 พรอมระบุเหตุผลความจําเปนและสงเอกสารหลักฐาน
เพื่ อประกอบการพิ จารณามายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วัน กอนกํ าหนดการสอบ หาก
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง “แนวปฏิ บั ติในการสอบออนไลนจากสถานที่ พั กในสถานการณ ก ารแพรระบาดของ COVID-19 ภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓” อยางเครงครัดและครบถวน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามไดขอใดขอหนึ่งของ
แนวปฏิบัตินี้ได การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบสารนิพนธ/การสอบวิทยานิ พนธจะตองดํา เนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเคร งครัด
การสอบตองเปนไปตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ
สอบที่ไมเปนไปตามคําสั่งสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยกอนการดํ าเนินการ หากการ
สอบดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
การสอบโดยระบบออนไลนในสถานการณ การแพรระบาดของ COVID-19 สามารถดํ าเนิ น การได
หลังจากไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
๑.
กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้น สามารถ
รวมเป น กรรมการสอบได โดยใช ระบบออนไลน โดยมี เงื่อนไขคื อ ในการสอบสารนิ พ นธ ห รื อวิท ยานิ พ นธ
ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานที่สอบกับนักศึกษาผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือ
วิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาหลัก) อยางนอย ๑ คนอยูในสถานที่สอบที่ระบุในคําสั่งสอบ
๒.
กรณีทนี่ ักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบไดในเวลาสอบนักศึกษาตองนั่ง
สอบในสถานที่ที่เปนที่ทําการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณ อยูกับ นักศึ กษา ผูสังเกตการณทา นนั้น จะเปนผูรับรองการสอบวามีก ารสอบจริง โปรงใสและ
เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกอนการสอบหลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail
ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
เป นผูสังเกตการณ ได คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณ โดยตรง ภายหลังการสอบผู
สังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถเบิกคาตอบแทนผูสังเกตการณไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๓.
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ตามคําสั่งสอบได และนักศึกษาไมสามารถ
เดิน ทางออกจากที่พักไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และนั กศึกษามีความจําเป น
อยางยิ่งยวดในการที่จะตองสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธใหแลวเสร็จในชวงเวลาการระบาดของ COVID-19
ขอใหป ระธานหลักสูต รขออนุมัติการสอบออนไลนของนักศึกษาจากสถานที่ พักในชวงเวลาการระบาดของ
COVID-19 พรอ มระบุ เหตุผลความจําเปน และสงเอกสารหลัก ฐานเพื่อ ประกอบการพิ จ ารณามายังบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย ๑๕ วันกอนกําหนดการสอบ หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถ
ทําการสอบได นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลนจาก
สถานที่ พั กในสถานการณ การแพรระบาดของ COVID-19ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓” อย างเครงครัดและ
ครบถ วน หากนั กศึ กษาไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามได ข อ ใดข อ หนึ่ ง ของแนวปฏิ บั ติ นี้ ได การสอบสารนิ พ นธ /
วิทยานิพนธครั้งนั้นถือเปนโมฆะ
๓

๔.
เนื่องจากการสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลทั่วไป
เขารับฟงได ขอใหป ระธานคณะกรรมการสอบแจง Meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยก อน
การส อบ อ ย างน อย ๒ ๔ ชั่ งโมง เพื่ อที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะได แ จ งป ระกาศบ 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
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