
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร. 83502-5 
ที ่อว 64.25/     วันที่     มีนาคม 2563 
เรื่อง การด าเนินการส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และคะแนนภาษาอังกฤษ                    
 ไม่ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรก าหนด 
 
เรียน   คณบดีคณะ/วิทยาลัย/ผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา 
 

 ตามที่ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19  ท าให้ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเลื่อนจัดสอบภาษาอังกฤษ  CU-TEP ในรอบวันที่  22 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่  31 
พฤษภาคม 2563  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากจุฬาฯ ซึ่งมีผลต่อนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาใน                      
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  ที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรก าหนด
เพื่อยื่นเอกสารประกอบการด าเนินการอนุมัติส าเร็จการศึกษาตามวันที่คณะก าหนด นั้น  
 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ให้นิสิตสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (TOEFL หรือ IELTS) 
นอกเหนือจาก CU-TEP 
 2.  บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานกับสถาบันภาษาเพ่ือเปิดสอนและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 
 3.  ทางมหาวิทยาลัยยังคงให้ปฏิบัติตามประกาศที่งดหรือเลื่อนการจัดสอบจนถึงวันที่  31 
พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามทางบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมีการจัดสอบได้หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  จะขอความอนุเคราะห์ให้
พิจารณานิสิตกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรก  

 ทั้งนี้กรณีท่ีนิสิตครบระยะเวลาการศึกษาหรืออยู่ระหว่างขยายเวลาการศึกษา และมีคะแนนภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ในช่วงนี้จ าเป็นต้องยื่นขอขยายเวลาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ขอให้นิสิตด าเนินการ
ขอขยายเวลาการศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ทั้ งนี้                    
บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเรื่องพิจารณาไปที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                
ก็ต่อเมื่อนิสิตมีหลักฐานชัดเจนว่าได้ด าเนินการตามข้อ 1 ถึง 3 แล้ว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ถึง 3                 
ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบหรือสอนได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง  
  
 
 

 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร)  
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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