ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจา
ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและก าหนดการส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึ กษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กาหนดปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนด
วันในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไว้ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 กาหนดมาตรการให้คณาจารย์งดการจัดการ
เรียนการสอนแบบในห้องเรียนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น และดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับ
นักศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ปิดทาการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ถึง วั น ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 และตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและ
คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ ขยาย
เวลาปิดทาการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการ
ติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย จากเดิมวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ดังนั้น เพื่อมิให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับผลกระทบจากการงดการจัดการเรียนการสอนแบบใน
ห้องเรียน และจากการปิดทาการชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีหลายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
และการสอบแบบทางไกลได้ภายในระยะเวลาอันจากัด สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2563 จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ให้ ข ยายเวลาการศึ ก ษาทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
และปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และกาหนดการส่งวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี

2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
และ กาหนดการส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
 ระดับปริญญาตรี
งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W”
นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเพิกถอนรายวิชาติด W ผ่านผลการ
ลงทะเบียนรายวิชา
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา/วันที่สาเร็จการศึกษา (ต่อจากวันสุดท้ายของภาค
การศึกษา
ช่วงของการสอบปลายภาค (ให้จัดสอบแบบทางไกลเท่านัน้ )
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบไล่รายวิชาที่ติดอักษร I ให้มหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2562
วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบทวิภาค
งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W”
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
วันเริ่มทาการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ทุกหลักสูตร)
วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันสุดท้ายที่อาจารย์ผสู้ อนจะต้องเปลี่ยนการบันทึกอักษร I เป็นค่าระดับ
มิฉะนั้นคณะจะพิจารณาดาเนินการเอง
วันสุดท้ายที่คณะจะส่งผลการสอบของวิชา ซึ่งผูส้ อนให้อักษร I ให้
มหาวิทยาลัย

กาหนดการเดิม

กาหนดการใหม่

11 – 17 เม.ย. 63

ยกเลิกการงด และ
ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล
คงเดิม

16 มี.ค. –
20 เม.ย. 63
17 มี.ค. –
21 เม.ย. 63
9 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

11 – 25 พ.ค. 63
7 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63
10 ส.ค. 63

คงเดิม
6 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63

11 – 17 เม.ย. 63

ยกเลิกการงด และ
ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล
คงเดิม

17 มี.ค. –
21 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
9 ส.ค. 63

คงเดิม
คงเดิม
8 ต.ค. 63

10 ส.ค. 63

9 ต.ค. 63

29 ก.ค. 63

28 ก.ย. 63

7 ส.ค. 63

6 ต.ค. 63
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กิจกรรม
กาหนดการเดิม
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
10 ส.ค. 63
ค้น คว้ า อิส ระ ส าหรับ ผู้ ที่ จ ะส าเร็จ การศึก ษาให้ ส านัก งานทะเบี ยน
นั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การ
ค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะ 1 ชุด
 ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบไตรภาค
งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 – 17 เม.ย. 63

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W”
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
วันเริ่มทาการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ทุกหลักสูตร)
วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันสุดท้ายที่อาจารย์ผสู้ อนจะต้องเปลี่ยนการบันทึกอักษร I เป็นค่าระดับ
มิฉะนั้นคณะจะพิจารณาดาเนินการเอง
วันสุดท้ายที่คณะจะส่งผลการสอบของวิชา ซึ่งผูส้ อนให้อักษร I ให้
มหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้น คว้ า อิส ระ ส าหรับ ผู้ ที่ จ ะส าเร็จ การศึก ษาให้ ส านัก งานทะเบี ยน
นั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การ
ค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะ 1 ชุด

10 ก.พ. –
2 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
9 ส.ค. 63

กาหนดการใหม่
9 ต.ค. 63

ยกเลิกการงด และ
ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
8 ต.ค. 63

10 ส.ค. 63

9 ต.ค. 63

2 มิ.ย. 63

1 ส.ค. 63

12 มิ.ย. 63

11 ส.ค.

10 ส.ค. 63

9 ต.ค. 63

