
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 

    
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ า         
ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง ปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและก าหนดการส่งวิทยานิพนธ์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ก าหนดปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนด
วันในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไว้ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ก าหนดมาตรการให้คณาจารย์งดการจัดการ
เรียนการสอนแบบในห้องเรียนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น และด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับ
นักศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัส       
โคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ปิดท าการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและ
ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยาย
เวลาปิดท าการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการ
ติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย จากเดิมวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 ดังนั้น เพื่อมิให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับผลกระทบจากการงดการจัดการเรียนการสอนแบบใน
ห้องเรียน และจากการปิดท าการชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีหลายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน 
และการสอบแบบทางไกลได้ภายในระยะเวลาอันจ ากัด สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่   20 เมษายน 2563 จึงมีมติ เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ            
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
และปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และก าหนดการส่งวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(รองศาสตราจารย์ เกศินี   วิฑูรชาติ) 
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รายละเอียดการเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
และ ก าหนดการส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่

 ระดับปรญิญาตร ี   
งดจัดการเรียนการสอน 1 สปัดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย. 63 ยกเลิกการงด และ

ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล 

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 16 มี.ค. –  
20 เม.ย. 63 

คงเดิม 

นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเพิกถอนรายวิชาติด W ผา่นผลการ
ลงทะเบียนรายวชิา 

17 มี.ค. –  
21 เม.ย. 63 

คงเดิม 

วันสุดทา้ยของภาคการศึกษา 9 พ.ค. 63 คงเดิม 

วันปิดภาคการศึกษา/วนัที่ส าเร็จการศึกษา (ต่อจากวันสุดทา้ยของภาค
การศึกษา 

10 พ.ค. 63 คงเดิม 

ช่วงของการสอบปลายภาค (ให้จัดสอบแบบทางไกลเทา่นัน้) 11 – 25 พ.ค. 63 คงเดิม 

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบไล่รายวิชาที่ติดอักษร I ให้มหาวิทยาลัย 7 ส.ค. 63 6 ต.ค. 63 

วันสุดทา้ยของปีการศึกษา 2562  9 ส.ค. 63 8 ต.ค. 63 
วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 10 ส.ค. 63 9 ต.ค. 63 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบทวิภาค   
งดจัดการเรียนการสอน 1 สปัดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย. 63 ยกเลิกการงด และ

ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล 

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 17 มี.ค. –  
21 เม.ย. 63 

คงเดิม 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 10 พ.ค. 63 คงเดิม 

วันเร่ิมท าการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 11 พ.ค. 63 คงเดิม 

วันสุดทา้ยของปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
(ทุกหลักสูตร) 

9 ส.ค. 63 8 ต.ค. 63 

วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรต่างๆ ระดบับัณฑิตศกึษา 

10 ส.ค. 63 9 ต.ค. 63 

วันสุดทา้ยที่อาจารย์ผูส้อนจะตอ้งเปลี่ยนการบนัทึกอักษร I เป็นค่าระดบั 
มิฉะนั้นคณะจะพิจารณาด าเนินการเอง 

29 ก.ค. 63 28 ก.ย. 63 

วันสุดทา้ยที่คณะจะสง่ผลการสอบของวิชา ซึ่งผูส้อนให้อักษร I ให้
มหาวิทยาลยั 

7 ส.ค. 63 6 ต.ค. 63 
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กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่

วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาให้ส านักงานทะเบียน
นักศึกษา และนักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะ 1 ชุด  

10 ส.ค. 63 9 ต.ค. 63 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบไตรภาค   
งดจัดการเรียนการสอน 1 สปัดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย. 63 ยกเลิกการงด และ

ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบทางไกล 

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 10 ก.พ. –  
2 มี.ค. 63 

คงเดิม 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 15 มี.ค. 63 คงเดิม 
วันเร่ิมท าการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 16 มี.ค. 63 คงเดิม 

วันสุดทา้ยของปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
(ทุกหลักสูตร) 

9 ส.ค. 63 8 ต.ค. 63 

วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรต่างๆ ระดบับัณฑิตศกึษา 

10 ส.ค. 63 9 ต.ค. 63 

วันสุดทา้ยที่อาจารย์ผูส้อนจะตอ้งเปลี่ยนการบนัทึกอักษร I เป็นค่าระดบั 
มิฉะนั้นคณะจะพิจารณาด าเนินการเอง 

2 มิ.ย. 63 1 ส.ค. 63 

วันสุดทา้ยที่คณะจะสง่ผลการสอบของวิชา ซึ่งผูส้อนให้อักษร I ให้
มหาวิทยาลยั 

12 มิ.ย. 63 11 ส.ค. 

วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาให้ส านักงานทะเบียน
นักศึกษา และนักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะ 1 ชุด 

10 ส.ค. 63 9 ต.ค. 63 

 
 


