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การรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ขั้นตอนการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

  

 

 

 

 

นักศึกษา         

 ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาดาวน์โหลด
แบบค าร้องที่เว็บไซต์ 
http://graduate.engr.tu.ac.th 
ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน 
- ค าร้องการรักษาสถานภาพ 
  นักศึกษา 
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพ  
  การเป็นนักศึกษา     

 
 
เจ้าหน้าท่ี
บัณฑิตศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 2 เจ้าหน้าทีพ่ิจารณา 
ค าร้องให้เป็นไปตามหลักสตูรและ
ระเบียบข้อบังคับ มธ. ว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 หมวดที่ 10 ข้อท่ี 51 

 

เจ้าหน้าท่ี
บัณฑิตศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีรวบรวม
เอกสารพร้อมจัดท าบันทึกข้อความ
ส่งรายชื่อนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอ
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการลง
นาม 

 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการลงนามอนุมัติ และส่งบันทึก
ข้อความถึงส านักงานทะเบียน
นักศึกษา  

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 4 เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษาบันทึกข้อมูลลง
ระบบเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th 

   

 

จบกระบวนการ 

อนุมัต ิ
 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ยื่นค าร้อง 

 

พิจารณา 
ค าร้อง 
 

ร่างบันทึกข้อความเสนอ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการลงนาม 

บันทึกข้อมูล 

ไม่ผา่น ผ่าน 



อธิบายข้ันตอนการด าเนินงาน 
การรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาตามก าหนดการปฏิทินการศึกษาของส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษายื่นค าร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมหลักฐาน 
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบค าร้องที่เว็บไซต์ (http://graduate.engr.tu.ac.th/, 
นักศึกษาปัจจุบัน, ดาวโหลดแบบค าร้องต่างๆ) เมื่อนักศึกษาเขียนค าร้องแล้วจะต้องเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในแบบค าร้อง และนักศึกษาจะต้องไปช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่งานการเงิน ตึก
ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา หรือภาควิชา/โครงการฯ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  - ค าร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ใบเสร็จรับเงินการรักษาสถานภาพนักศึกษา  
 

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รับค าร้องจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัณฑิตศึกษา หรือภาควิชา/โครงการฯ รับค าร้องจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมตรวจสอบแบบค าร้องการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 10 ข้อที่ 51 ระบุว่า “กรณีที่นักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่ได้ เพราะยังมี
คุณสมบัติไม่ครบตาม ข้อ 49 และ ข้อ 50 นักศึกษาผู้นั้นต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียน การรักษาสถานภาพให้นักศึกษาท าเป็น
หนังสือยื่นต่อคณะ” 
 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมเอกสารและใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาและจัดท าบันทึก
  ข้อความส่งรายชื่อให้ส านักงานทะเบียนนักศึกษาโดยเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  พิจารณาลงนาม 
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา หรือภาควิชา/โครงการฯ รวบรวมเอกสารค าร้องการรักษา
สถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หลังจากนั้นจัดท าบันทึก
ข้อความแจ้งรายชื่อนักศึกษายื่นค าร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้กับส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเสนอให้ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการลงนามในบันทึกข้อความ 
   ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่น าไปปรับปรุงแก้ไข 
                      ผ่าน เสนอผู้ช่วยฝ่ายวิชาการลงนาม 
 

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกข้อมูลลงระบบ www.reg.tu.ac.th 
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกข้อมูลการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาลงระบบผลการเรียน www.reg.tu.ac.th 



เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ค าร้องการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 51 

  



 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ โทร. ๓๒๒๐ (จรรยาพร)                      .                    
ที ่ ศธ ๐๕๑๖.๒๒/                                           วันที ่          กันยายน  ๒๕๖๑                               .  
เรื่อง  แจ้งรายชื่อนักศึกษาได้รบัอนุมัติให้รักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑                               .             
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
 

  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ ราย 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้นักศึกษารักษาสถานภาพนักศึกษาได้ ใน
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒.๑๔  ระบุว่า “ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๒.๓ และข้อ ๑๒.๔ เมื่อนักศึกษา
ที่ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ ได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ยังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ หรือเมื่อนักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว แต่ยังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้ เพราะยังสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มี
การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาเหล่านี้ต้องท าหนังสือผ่านผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
และช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนจนกว่าจะสอบไล่
วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ” โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์  
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน เหตุผล 

๑. นางสาวชัญญา เจียมใจ ๕๔๖๒๓๐๐๐๔๖ ขยายระยะเวลาการศึกษาและรอตีพิมพ์ 
๒. นายเอกชัย ธรรมสัตย์ ๕๔๖๒๓๐๐๐๖๑ ขยายระยะเวลาการศึกษาและรอตีพิมพ์ 
๓. นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรุ่งทรพัย์ ๕๕๖๒๓๐๐๐๑๑ ขยายระยะเวลาการศึกษาและรอตีพิมพ์ 
๔. นายชนนท์ กองกมล ๕๕๖๒๓๐๐๐๕๒ ขยายระยะเวลาการศึกษาและรอตีพิมพ์ 
๕. นางสาวไพลิน เผือกประคอง ๕๖๑๐๓๐๐๓๑๐ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 
๖. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ ๕๖๑๐๓๐๐๓๒๘ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 

๗. นายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์ ๕๖๑๐๓๐๐๓๓๖ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 
๘. นายกิตติ โพธิ์เย็น ๕๖๑๐๓๐๐๓๕๑ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 
๙. นายธีรพันธุ์ สอสกุล ๕๖๑๐๓๐๐๓๗๗ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 

๑๐. นายภักดี สุขพรสวรรค์ ๕๖๑๐๓๐๐๓๘๕ ท าวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
                                                          (อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม) 
                                                                 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 
             ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

http://www.engr.tu.ac.th/

