
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายวิชาการ มธ. กองบริหารงานวิชาการ   โทร. (82) 1174, 1756                                         
ที่         อว 67.04.1/ว.638                                   วันที ่  21  เมษายน 2565    
เรื่อง  แจ้งเพ่ือทราบและด าเนินการตามประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน  
เพ่ือขอยกเว้นการเรียนวิชา การคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ (มธ.104) วิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
(มธ.050) และวิชา ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       
เรียน    คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการโครงการ 

    
 ด้วย ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพ่ือขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  

การคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ (มธ.104) วิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (มธ.050) และวิชา ทักษะ  
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีก าหนดการออกประกาศ  
เป็นรายปีการศึกษา 

 บัดนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพ่ือขอยกเว้น 
การเรียนวิชา การคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ (มธ.104) วิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (มธ.050) และ  
วิชา ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศในเว็บไซต์ของกองบริหารวิชาการ 
มธ. ( หรือคลิก https://tu.ac.th/academictu ) ด้วยแล้ว 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามประกาศ จะขอบคุณยิ่ง 

                                                                   
                                                   
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 

https://tu.ac.th/academictu


      
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียน 
วิชา การคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ (มธ.104) 

วิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (มธ.050) และวิชา ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105) 
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  

------------------------------------------------------------- 
เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะ

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ 
การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด 
อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่  
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้การด าเนินงานการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาตามประกาศดังกล่าวเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งก าหนดวัน/เวลาในการยื่นคะแนน ตามล าดับดังนี้  

 
1. นักศึกษาโครงการปกติ  

 
1.1 นักศึกษา  ยื่นผลคะแนนที่คณะต้นสังกัดในวันสอบสัมภาษณ์  
     หรือภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.  
 

 1.2 คณะต้นสังกัด รวบรวมและสรุปแจ้งรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา มธ.104  
มธ.050 และ มธ.105 ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแนบรายชื่อ  
เลขทะเบียนนักศึกษา (หากยังไม่ได้รับเลขทะเบียนนักศึกษาสามารถใช้ 
เลขประจ าตัวประชาชนแทนได้) ผลคะแนนที่ใช้ยื่นพร้อมส าเนา  
น าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
(1) ส าหรับวิชา มธ.104 ส่งให้แก่ คณะศิลปศาสตร์  

(ถึง คณบดี/ผ่านหัวหน้างานบริการการศึกษา) 
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(2) ส าหรับวิชา มธ.050 และ มธ.105 ส่งให้แก่ สถาบันภาษา 
(ถึง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผ่านหัวหน้างานบริการ
การศึกษา) 

  
ทั้งนี้ คณะต้นสังกัดกรุณาส่งถึงหน่วยงานข้างต้น ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 
เวลา 12.00 น. 

  
1.3  คณะศิลปศาสตร์และสถาบันภาษา สรุปข้อมูลส่งให้แก่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  

ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. 
 
2. นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

 
 2.1 นักศึกษา  ยื่นผลคะแนนที่คณะต้นสังกัดในวันสอบสัมภาษณ์ 
    หรือภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. 
 
2.2 คณะต้นสังกัด รวบรวมและแจ้งรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นและรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียน 

วิชา มธ.104 มธ.050 และ มธ.105 โดยแนบรายชื่อ เลขทะเบียนนักศึกษา  
(หากยังไม่ได้รับเลขทะเบียนนักศึกษาสามารถใช้เลขประจ าตัวประชาชนแทนได้)  
ผลคะแนนที่ใช้ยื่นพร้อมส าเนา น าส่งให้แก่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. 

 
  ทั้งนี้ วิธีการยื่นผลคะแนน (ที่ไม่ใช่ O-NET หรือวิชาสามัญภาษาอังกฤษ) เพ่ือขอยกเว้น ด้วยวิธีออนไลน์
หรือฉบับจริง ให้เป็นไปตามคณะต้นสังกัดก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจาก O-NET หรือ 
วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนให้แก่คณะต้นสังกัด ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการ 
ส่งข้อมูลคะแนนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    21    เมษายน พ.ศ. 2565  

  
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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