
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองบริหารงานวชิาการ   โทร. (82) 1174, 1756                                         
ที่         อว 67.04.1/ว.676                                    วันที่    29     เมษายน 2564    
เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบและด าเนินการตามประกาศฝา่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการยืน่

ผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2564  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       
เรียน    คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการโครงการ 

    
 ตามที่ ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียน

วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมเกณฑ์ผลคะแนนในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา
ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านอธิการบดีลงนามเรียบ ร้อยแล้ว 
โดยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ส าหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีก าหนดการออกประกาศเป็นรายปีการศึกษานั้น  

 บัดนี้  ฝ่ายวิชาการได้จัดท าประกาศ เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการยื่น ผลคะแนน เพื่อขอยกเว้น 
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่  1 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดั งประกาศที่ แนบมาพร้อมนี้  ทั้ งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศในเว็บ ไซต์ของกองบริหารวิชาการ
(https://tu.ac.th/academictu) ด้วยแล้ว 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบและด าเนินการตามประกาศ จะขอบคุณยิ่ง 

                                                                   

                                                                     
         (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 



 
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง ก าหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพ่ือขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 1 
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------------------------------------------- 
เพื ่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2562 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 และเพื่อให้การ
ด าเนินงานการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอแจ้งก าหนดวัน/เวลาในการยื่นคะแนน 
ตามล าดับดังนี้ 
 
1. การจัดการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (มธ.050) วิชาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105)  
  และวิชาการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ (มธ.104)  

1.1 นักศึกษาโครงการปกต ิ 
 1.1.1 นักศึกษา ยื่นผลคะแนนท่ีคณะต้นสังกัดในวันสอบสัมภาษณ์ หรือ ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.  
 1.1.2 คณะต้นสังกัด รวบรวมและสรุปแจ้งรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นการเรยีนวิชา มธ.104 มธ.050 และมธ.105  
  ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยแนบรายชื่อ รหสันักศึกษา ผลคะแนนท่ีใช้ยื่นพร้อมส าเนา 
  (1)  ส าหรับวิชา มธ.104 ส่งให้แก่ คณะศลิปศาสตร ์
    (ถึง คณบดี/ผ่านหัวหน้างานบริการการศึกษา)       
   (2) ส าหรับวิชา มธ.050 และ มธ.105 ส่งให้แก่ สถาบันภาษา  
    (ถึง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผ่านหัวหน้างานบริการการศึกษา) 
  ทั้งนี้ คณะต้นสังกัดกรุณาส่งถึงหนว่ยงานข้างต้น ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
 1.1.3 คณะศิลปศาสตร์และสถาบนัภาษา  
    สรุปข้อมลูส่งให้แก ่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. 
 
1.2 นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 
 1.2.1 นักศึกษา ยื่นผลคะแนนท่ีคณะต้นสังกัดในวันสอบสัมภาษณห์รือภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
 1.2.2 คณะต้นสังกัด รวบรวมและแจ้งรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นและรายชื่อนักศกึษาที่ต้องเรียนวิชา มธ.104 มธ.050 
    และ มธ.105 โดยแนบรายชื่อ รหสันักศึกษา ผลคะแนนท่ีใช้ยื่นพร้อมส าเนา ส่งให้แก่ ส านักงานทะเบยีน
    นักศึกษา ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. 
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 อนึ่ง ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกเว้นการจัดการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (มธ.050) วิชาทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (มธ.105) นักศึกษาไม่ต้องยื่นผลคะแนนให้แก่คณะต้นสังกัด โดยส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการ  
ส่งข้อมูลคะแนนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 
2. การจัดการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 1 ที่ใช้ผลการสอบสมรรถนะ GREATS   
 วิชา มธ.100 พลเมืองกับการลงมอืแก้ปัญหา วิชา มธ.101 โลก อาเซียนและไทย วิชา มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม วิชา มธ.103 
ชีวิตกับความยั่งยืน วิชา มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร และวิชา มธ.107 ทักษะดิจิทัลกบัการแก้ปัญหา 
 นักศึกษาโครงการปกติ และนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ ติดตามประกาศ
ก าหนดการและขั้นตอนด าเนินการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://smart.tbs.tu.ac.th/)  
หรือติดตามได้ทางประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
(https://www.reg.tu.ac.th/)  
 

 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี   29  เมษายน พ.ศ. 2564  

   

 
              (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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