คําชี้แจงจากสํานักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง กําหนดเวลาสําหรับการสอบไล่ การเรียนการสอน และการสอบเข้า อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
-------------------------ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครัง้ ที่ 19/2554
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนกําหนดเวลาสําหรับการสอบไล่ภาค 1/2554 การ
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 การปรับเวลาการจัดการเรียนการสอน และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย และมหาวิทยาลัยได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว
ประกาศให้ทราบแล้ว นั้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในบาง
ประการให้ทราบดังนี้
1. สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันในศูนย์รังสิตนั้น แม้ระดับน้ําจะลดลงไปบ้างก็ตาม แต่ยังลดลงไม่ถึงใน
ระดับเพียงพอที่จะเข้าไปดําเนินการฟื้นฟูกายภาพของทุกอาคาร ทุกพืน้ ที่ของศูนย์รังสิตได้ การดําเนินการ
ฟื้นฟูจะเริ่มดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อน้ําลดลงอยู่ในระดับประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําลังเร่งดําเนินการโดยมิได้รอให้น้ําลดลงไปตามธรรมชาติแต่อย่างใด
สําหรับกระบวนการฟื้นฟูนั้น ไม่ลําพังแต่การทําความสะอาด การกําจัดขยะตามท้องถนนหรืออาณา
บริเวณของศูนย์รังสิตเท่านั้น แต่โดยเหตุที่ชั้นล่างของทุกอาคารถูกน้ําท่วมทั้งหมด การฟื้นฟูจึงรวมไปถึงการ
จัดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟทุกอาคารจมอยู่
ใต้นํา้ ) น้ําประปา อาคารเรียน อาคารสํานักงาน ห้องเรียน เก้าอี้ โต๊ะ วัสดุอุปกรณ์ประจําห้องเรียน
ห้องน้ํา ห้องปฏิบัติการ อาคารหอพัก โรงอาหาร หรือแม้กระทั่งรถโดยสาร NGV ทีจ่ อดจมน้ําอยู่เกือบ
ทั้งหมด ฯลฯ กระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานที่จะต้องถูกฟื้นฟูให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมา
จัดการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรมอื่นทั้งหลายได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงมีความพ้องต้องกันว่า กว่าจะลดระดับน้ําในศูนย์รังสิต
ลงไปได้ กว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการสอบที่จําเป็นเร่งด่วนได้ มหาวิทยาลัยคง
ไม่สามารถเปิดดําเนินงานได้ทันภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมยังเห็นต่อไปอีกว่า
สําหรับการเลือกกําหนดเวลาขึ้นใหม่นั้น เมื่อคํานึงถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์น้ํา ระยะเวลาที่ใช้ใน
การฟื้นฟูเท่าที่จําเป็น และทีส่ ําคัญเพื่อให้บรรดาการจัดการชีวิตในระยะต่อนี้ไปจนถึงเปิดดําเนินการของเหล่า
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดวิตกกังวล
นัก ควรที่จะกําหนดเวลาที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมากว่าจะเปิดดําเนินการได้จริง ไม่ควรที่จะ
กําหนดเวลาข้างหน้าเพียงระยะสั้นๆ จนอาจต้องมีประกาศเลื่อนบ่อยๆ ทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ คล้ายกับ
การรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อใดน้ําจะมาถึงน้ําจะท่วมอย่างที่ประสบและรับรู้กันทั่วไปขณะนี้
นี่คือที่มาแห่งการกําหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554
มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าภายในเดือนธันวาคม 2554 แม้จะไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนเดิมก่อนน้ํา

ท่วมได้ แต่กระบวนการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาดําเนินกิจกรรมสําคัญเร่งด่วน (อันได้แก่การเรียนการสอน การ
สอบไล่ และการสอบเข้า) น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด จึงเลือกที่จะเปิดในต้นเดือนมกราคม 2555
เมื่อได้เลื่อนเปิดเทอมเช่นนี้ ก็จะทําให้การปิดภาคและการสอบไล่ประจําภาค 2/2554 เลื่อนออกไป
เป็นช่วงวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555
โดยเหตุของข้อจํากัดด้านเวลา จึงจะไม่มกี ารกําหนดสอบกลางภาคขึ้นเป็นกิจจะลักษณะ ให้
ผู้รับผิดชอบการสอนแต่ละวิชาพิจารณาจัดการทดสอบย่อย หรือให้งานแก่นักศึกษา ตามที่เห็นสมควร
2. ในส่วนของภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 ก็จําเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกเช่นกัน เป็นวันที่ 14
พฤษภาคม 2555 และสอบไล่ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2555
3. สําหรับการสอบไล่ภาค 1/2554 ศูนย์รังสิต ที่เหลือค้างอยู่นั้น จะเริ่มสอบในวันที่ 9 มกราคม
2555 เป็นต้นไป เป็นในลักษณะเรียนไปสอบไป เพื่อไม่ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ใน
การจัดการเรียนการสอนเกิดความสับสนระหว่างการเรียนกับการสอบ ประกอบกับจํานวนห้องเรียนที่มีอยู่
ทั้งหมดน่าจะไม่เพียงพอแก่การจัดสอบและการเรียนการสอนไปในเวลาเดียวกัน อีกทั้งอาจมีกรณีห้องเรียน
ชั้นล่างที่อาจยังไม่สมบูรณ์เพียงพอใช้งานได้เต็มที่ จึงเห็นควรจัดให้มีการสอบเฉพาะในช่วงเวลาเย็นระหว่าง
17.00 – 20.00 น. เป็นหลัก และในช่วงกลางวันของวันเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศ
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการนี้คงจะเกิดความไม่สะดวกบ้างทั้งแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
4. ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนที่ศนู ย์รังสิตนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้คณะผูร้ ับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะเปิดการ
เรียนการสอนต่อไป หรือจะดําเนินการอื่นใด และจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบางคณะทราบว่าโครงการ BJM
ของคณะวารสารฯ มีเหตุผลจําเป็นบางประการจึงต้องเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2554 แต่โครงการ BEC ของคณะศิลปศาสตร์จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 9 มกราคม
2555
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดต่อรายละเอียดจากคณะที่ตนสังกัด
5. สําหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทีท่ ่าพระจันทร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้คณะผูร้ ับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรพิจารณาตามความ
เหมาะสมและให้ประกาศแจ้งนักศึกษาทราบโดยเร็ว จึงขอให้นักศึกษาคอยติดตามจากประกาศของคณะที่ตน
สังกัดอยู่ ในขณะเดียวกัน หากสํานักทะเบียนได้รับข้อมูลจากทางคณะจะได้นําขึ้นเว็ปไซท์สาํ นักทะเบียนฯ
แจ้งให้นักศึกษาทราบอีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีทจี่ ัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์นั้น ได้รบั แจ้งข้อมูล
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่า โครงการ BBA (คณะพาณิชย์ฯ) โครงการ BE (คณะ
เศรษฐศาสตร์) โครงการ BAS (คณะศิลปะศาสตร์) โครงการ BMIR (คณะรัฐศาสตร์) และ โครงการ
Chinese Studies (วิทยาลัยนานาชาติฯ) จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

6. สําหรับศูนย์ลําปางจะเปิดภาค 2/2554 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากไม่ได้รับ
ผลกระทบในช่วงเวลาขณะนี้
7. สําหรับศูนย์พัทยาซึ่งมีอยู่สองหลักสูตร ขอให้นักศึกษาติดต่อคณะหรือโครงการที่ตนสังกัดอยู่
8. สําหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการรับตรงนั้น แม้มหาวิทยาลัยจะได้
ประกาศเลื่อนไปจัด สอบข้อเขียนในช่วงวันที่ 17 – 18, 24 และ 26 ธันวาคม 2554 แล้วก็ตาม แต่ก็
จําต้องเลื่อนไปด้วยเหตุต่อไปนี้
- ประมาณกลางเดือนธันวาคมมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่สามารถฟื้นฟูได้เป็นที่เรียบร้อย
- สทศ. ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT มาชนกับกําหนดสอบปลายเดือนธันวาคมที่กําหนดไป
ก่อนข้างต้น
- การกําหนดวันสอบจะสัมพันธ์กับระยะเวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัยของบางคณะ ที่ต้อง
ใช้เวลาตามสมควรและต้องแล้วเสร็จทันกําหนดส่งรายชื่อไปยังระบบ clearing house ของ สอท. ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้
จัดการสอบข้อเขียนในโครงการรับตรงระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาเดียวที่เหลืออยู่และโดยเหตุที่เป็นวันธรรมดามิใช่วันหยุด ก็ต้องขออภัยแก่ความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้น
แก่ผู้สมัครทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทัง้ นี้ สํานักทะเบียนฯ จะได้รีบกําหนดเวลาชัดเจนว่าคณะใดสอบ
วัน-เวลาใด สถานที่ใด แจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในโอกาสต่อไป
9. สําหรับกําหนดการสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
โครงการรับตรงและในโครงการรับเข้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท นักศึกษาเรียนดี
ในเขตเมือง นักศึกษาผู้พิการ ผูม้ ีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย ฯลฯ
สํานักทะเบียนฯ จะได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและประกาศแจ้งกําหนดการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ทราบในโอกาส
ต่อไป
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 081 - 4951516
----------------------------------สํานักทะเบียนและประมวลผล
9 พฤศจิกายน 2554

