ประกาศภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง การขอยกเว้ น และขั้นตอนการดาเนินการเพือ่ ขอยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)
สาหรับนักศึกษาในหลักสู ตร พ.ศ. 2552 และ หลักสู ตร พ.ศ.2556
ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษและภาษาศาสตร์ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารขอยกเว้น และขั้ นตอน
การดาเนิ นการสาหรับนักศึกษาในหลักสู ตร พ.ศ. 2552 และ หลักสู ตร พ.ศ.2556 ที่มีความประสงค์ที่จะ
ขอรับการพิจารณาเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) ในรายวิชาดังต่อไปนี้ ได้แก่ อ.221, อ.231, อ.232,
อ.241 และ อ.242 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชาบังคับวิชาหนึ่งวิชาใด โดยผ่าน
การทดสอบ การวัดผล หรื อได้รับอนุมตั ิจากภาควิชาภาษาอังกฤษจะได้หน่วยกิตสะสมจากวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นและนักศึกษาไม่ตอ้ งศึกษาวิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แทนวิชาที่ได้รับการยกเว้นจนได้
หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
2. นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นไม่ ตอ้ งศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ งตามข้อ 1 จะลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาที่ ได้รับ
ยกเว้นไม่ได้
3. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ การยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชา อ.221, อ.231, อ.232,
อ.241 และ อ.242 โดยจะต้องได้รับผลการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 นักศึกษาที่ตอ้ งการขอรับยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชา อ.221 ต้องสอบได้คะแนนจากผลการสอบ
ต่อไปนี้
3.1.1 IELTS (Academic) ในส่ วนของการอ่าน สอบได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป หรื อ
3.1.2 TOEFL ระบบ iBT ในส่ วนของการอ่าน สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 21 หรื อ
3.1.3 TU-GET ในส่ วนของการอ่าน สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 350
3.2 นักศึก ษาที่ ตอ้ งการขอรั บการยกเว้นไม่ ต ้องศึกษาวิชา อ.231 ต้องสอบได้ค ะแนนจากผล
การสอบต่อไปนี้
3.2.1 IELTS (Academic) ในส่ วนของการเขียน สอบได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป หรื อ
3.2.2 TOEFL ระบบ iBT ในส่ วนของการเขียน สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 21

3.3 นักศึกษาที่ตอ้ งการขอรับยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชา อ.232 ต้องสอบได้คะแนนจากผลการสอบ
ต่อไปนี้
3.3.1 IELTS (Academic) ในส่ วนของการเขียน สอบได้คะแนนระดับ 6 ขึ้นไป หรื อ
3.3.2 TOEFL ระบบ iBT ในส่ วนของการเขียน สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 23
3.4 นักศึกษาที่ตอ้ งการขอรับยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชา อ.241 ต้องสอบได้คะแนนจากผลการสอบ
ต่อไปนี้
3.4.1 IELTS (Academic) ในส่ วนของการพูดและการฟัง สอบได้คะแนนระดับ 5 หรื อ
3.4.2 TOEFL ระบบ iBT ในส่ วนของการพูดและการฟั ง สอบได้คะแนน 22 และ 15
ตามลาดับ
3.5 นักศึกษาที่ตอ้ งการขอรับยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษาวิชา อ.242 ต้องสอบได้คะแนนจากผลการสอบ
ต่อไปนี้
3.4.1 IELTS (Academic) ในส่ วนของการพูดและการฟัง สอบได้คะแนนระดับ 6 หรื อ
3.4.2 TOEFL ระบบ iBT ในส่ วนของการพูดและการฟั ง สอบได้คะแนน 25 และ 21
ตามลาดับ
4. นักศึกษาจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 นักศึกษายืน่ คาร้องเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) โดยสามารถที่จะ
ดาเนินการได้ 3 รอบ/ปี ตามตารางวัน - เวลาด้านล่าง
4.2 นักศึ ก ษาต้อ งยื่นหลักฐานกับ คณะต้น สัง กัด และคณะต้น สัง กัดทาบันทึ กพร้ อมรวบรวม
เอกสารส่ งมายังงานบริ การการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
4.2.1 คาร้องนักศึกษาจากคณะต้นสังกัด พร้อมลายเซ็นความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.2.2 ใบแสดงผลการเรี ยนฉบับปั จ จุ บัน ทั้ง นี้ นัก ศึ ก ษาต้อ งศึ ก ษาและสอบผ่า นวิช า
มธ.105 แล้ว
4.2.3 ผลคะแนน TU-GET >> ใช้ ฉบับจริงเท่ านั้นที่นกั ศึกษาได้รับจากสถาบันภาษา
ผลคะแนน TOEFL หรื อ IELTS ใช้ สาเนาพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษพิจารณาผลสอบ และประกาศผลการพิจารณา
4.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ งผลการพิจารณาให้กบั สานักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อบันทึกผลเป็ น
ACC ในรายวิชาที่ขอยกเว้น

ระยะเวลาทีย่ นื่ ขอยกเว้ น
1 มีนาคม-10 เมษายน
1 พฤษภาคม -15 มิถุนายน
1 ตุลาคม –15 พฤศจิกายน

การบันทึกผล ACC
ภาคฤดูร้อน
ภาค 1
ภาค 2

4.5 หากนั กศึ กษาไม่ ยื่น ขอยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) ตามรอบที่กาหนดข้ างต้ น จะไม่ รั บ
พิจารณากรณีพเิ ศษใดๆ ทั้งสิ้น
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ทั้งนี้ เริ่ มใช้ต้ งั แต่ ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป โดยใช้กบั
นักศึกษารหัส 55 56 57 58 59 60
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี )
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง การขอยกเว้ น และขั้นตอนการดาเนินการเพือ่ ขอยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)
ภาคฤดูร้อน /2560 และภาค 1 /2561
ตามที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรับกาหนดหลักเกณฑ์
การขอยกเว้น และขั้น ตอนการด าเนิ น การส าหรั บ นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต ร พ.ศ. 2552 และ หลัก สู ต ร
พ.ศ. 2556 นั้น จึงขอปรับการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) ในภาคฤดูร้อน/2560 และ ภาค 1 /2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หากนัก ศึ ก ษายื่น ค าร้ อ งขอยกเว้น ในภาคฤดู ร้ อ น/2560 ให้ม ายื่น ที่ ง านบริ ก ารการศึ ก ษา
คณะศิลปศาสตร์
ระยะเวลาทีย่ นื่ ขอยกเว้ น
1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม

การบันทึกผล ACC
ภาคฤดูร้อน

2. หากนักศึกษายืน่ คาร้องขอยกเว้นในภาค 1/2561 ให้ไปยืน่ ที่คณะต้นสังกัด
ระยะเวลาทีย่ นื่ ขอยกเว้ น
1 พฤษภาคม -15 มิถุนายน

การบันทึกผล ACC
ภาค 1

3. นักศึกษาต้องยืน่ หลักฐาน ดังต่อไปนี้
3.1 คาร้องนักศึกษาจากคณะต้นสังกัด พร้อมลายเซ็นความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.2 ใบแสดงผลการเรี ยนฉบับปั จจุบนั ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.105
แล้ว
3.3 ผลคะแนน TU-GET >> ใช้ ฉบับจริงเท่ านั้นที่นกั ศึกษาได้รับจากสถาบันภาษา
ผลคะแนน TOEFL หรื อ IELTS ใช้ สาเนาพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

4. หากนักศึกษาที่มีความจาเป็ นต้องจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน /2560 ขอให้ยนื่ คาร้องให้ทนั ตาม
รอบที่กาหนดข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี )
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

