
 

 

                                                                                                  
 

 
 

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 
............................................ 

      สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จึงมีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ 
การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละรายวิชาสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบ

ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ โดยผู้สอนสามารถสอนและนักศึกษาสามารถเข้าศึกษารายวิชา

จากสถานที่ศึกษาหลากหลายหรือจากสถานที่พักตามความเหมาะสม 
๒. การจัดการศึกษาในสถานที่ โดยผู้สอนจะท าการสอนและนักศึกษาจะเข้าศึกษาในสถานที่ที่มี

การจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ทั้งนี้การด าเนินการจัดการศึกษารูปแบบนี้ต้องเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด    

๓. การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เป็นการจัดการศึกษาที่ในแต่ละรายวิชามีทั้งแบบออนไลน์
และในสถานที่ (และการจัดการศึกษาในสถานที่จะสามารถด าเนินการได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น) 

๔. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบต่อไปนี้ 
๔.๑ ในกรณีที่การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่ งของรายวิชาบังคับ ขอให้หลักสูตรและ                

ผู้ประสานงานรายวิชานั้นด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือปรับหรือทดแทนส่วนการศึกษาดูงานให้ได้ผลการเรียนรู้
เทียบเท่ากับผลการเรียนรู้ที่จะได้จากการศึกษาดูงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอ      
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินการ  
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๔.๒ ในกรณีที่การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในรายวิชาใดรายวิชา     
หนึ่งของหลักสูตรโดยเฉพาะ ขอให้หลักสูตรด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือปรับหรือทดแทนส่วนการศึกษาดูงาน
ของหลักสูตรให้ได้ผลการเรียนรู้เทียบเท่ากับผลการเรียนรู้ที่จะได้จากการศึกษาดูงานของหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ และประธานหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติก่อนการด าเนินการ 

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบข้างต้นของแต่ละรายวิชาต้องค านึงถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชานั้นและต้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ และเป็นไปตามหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      
ในสังกัดและก ากับ ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน        
การสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/การสอบ        
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/การสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งสอบอย่างเคร่งครัด การสอบต้องเป็นไปตามก าหนดเวลา      
และสถานที่ที่ระบุไว้ในค าสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการสอบที่ไม่เป็นไปตามค าสั่งสอบ ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการด าเนินการ หากการสอบด าเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ 

การสอบโดยระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถด าเนินการได้
หลังจากได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

๑. กรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได้ กรรมการท่านนั้นสามารถ
ร่วมเป็นกรรมการสอบได้โดยใช้ระบบออนไลน์ 

๒. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ตามค าสั่งสอบได้ในเวลาสอบนักศึกษาต้อง   
นั่งสอบในสถานที่ที่เป็นที่ท าการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะต้องมี    
ผู้สังเกตการณ์อยู่กับนักศึกษา ผู้สังเกตการณ์จะเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบจริง โปร่งใสและเป็นไปตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อนการสอบหลักสูตรจะต้องส่งประวัติและที่อยู่หรือ e-mail ของ             
ผู้สังเกตการณ์มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถเป็น             
ผู้สังเกตการณ์ได้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปยังผู้สังเกตการณ์โดยตรง ภายหลังการสอบ              ผู้
สังเกตการณ์จะต้องส่งเอกสารยืนยันการด าเนินการสอบพร้อมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอร์มที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยได้ส่งไปให้กลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถเบิกค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



๓ 
 

 

๓. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ตามค าสั่งสอบได้ และนักศึกษาไม่สามารถ
เดินทางออกจากที่พักได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งยวดในการที่จะต้องสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทย านิพนธ์         
ให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ขอให้ประธานหลักสูตร ขออนุมัติการสอบออนไลน์จาก
สถานที่พักของนักศึกษาในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็น และส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณามายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนก าหนดการสอบ
หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถท าการสอบได้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19              
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕” อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ข้อใดข้อหนึ่ง
ของแนวปฏิบัตินี้ได้ การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ 
 

การสอบสารนิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
การสอบสารนิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์  จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งสอบอย่าง

เคร่งครัด การสอบต้องเป็นไปตามก าหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในค าสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการสอบที่ไม่เป็นไปตามค าสั่งสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการด าเนินการ
หากการสอบด าเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ 

การสอบโดยระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถด าเนินการได้
หลังจากได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

๑. กรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได้ กรรมการท่านนั้นสามารถ
ร่วมเป็นกรรมการสอบได้โดยใช้ระบบออนไลน์ โดยมีเงื่ อนไขคือในการสอบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์     
ประธานคณะกรรมการสอบต้องอยู่ในสถานที่สอบกับนักศึกษาผู้สอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรื อ
วิทยานิพนธ์ (ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) อย่างน้อย ๑ คนอยู่ในสถานที่สอบที่ระบุในค าสั่งสอบ 

๒. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ตามค าสั่งสอบได้ในเวลาสอบ นักศึกษาต้อง 
นั่งสอบในสถานที่ที่เป็นที่ท าการของรัฐในจังหวัดหรือในประเทศนั้นๆ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะต้องมี      
ผู้สังเกตการณ์อยู่กับนักศึกษา ผู้สังเกตการณ์จะเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบจริง โปร่งใสและเป็นไปตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อนการสอบหลักสูตรจะต้องส่งประวัติและที่อยู่หรือ e-mail ของ             
ผู้สังเกตการณ์มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถท าหน้าที่เป็น  
ผู้สังเกตการณ์ได้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปยังผู้สังเกตการณ์โดยตรง ภายหลังการสอบ                
ผู้สังเกตการณ์จะต้องส่งเอกสารยืนยันการด าเนินการสอบพร้อมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอร์มที่              
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งไปให้กลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้หลักสูตรสามารถเบิกค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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๓. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ตามค าสั่งสอบได้ และนักศึกษาไม่สามารถ
เดินทางออกจากที่พักได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และนักศึกษามีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งยวดในการที่จะต้องสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19
ขอให้ประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลน์ของนักศึกษาจากสถานที่พักในช่วงเวลาการระบาดของ
COVID-19 พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นและส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณามายังบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนก าหนดการสอบ หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถ
ท าการสอบได้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จาก
สถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕” อย่างเคร่งครัดและ
ครบถ้วน หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ข้อใดข้อหนึ่งของแนวปฏิบัตินี้ได้ การสอบสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ 

๔. เนื่องจากการสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ต้องกระท าโดยเปิดเผยและสามารถให้บุคคลทั่วไป
เข้ารับฟังได้ ขอให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้ง Meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัย         
ก่อนการสอบอย่างน้อย ๓ วันท าการ เ พ่ือที่บัณฑิตวิทยาลัยจะได้แจ้งประกาศบนหน้า Webpage 
(www.grad.mahidol.ac.th) ก่อนเวลาสอบและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ในการสอบทางไกลให้ใช้ 
Application Webex หรือ Zoom หรือ Application อ่ืนที่สามารถท าการบันทึกการสอบได้ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบท าการบันทึกการสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสอบ และส่งมอบให้ประธานหลักสูตรเป็น   
ผู้ส่งบันทึกการสอบพร้อมทั้งผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
  
      ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

      (ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์) 
                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
พิมพ์:  วารุณี  อัศวธัญญาสกุล 
ปรับแก้ไข/ทาน/ตรวจ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
งานบริการการศึกษาLine ID: @600qubzh หรือ Link: https://lin.ee/8aYGMPb 

Administrator
Typewritten Text
๔

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ


		2022-07-03T14:14:27+0700
	patcharee.ler


		2022-07-04T08:47:52+0700
	wilailuk.suk




