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ขั้นตอนด ำเนินกำรขอสอบภำษำต่ำงประเทศนักศึกษำระดับปริญญำเอก 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
  

 
 

นักศึกษา          
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ
ภาษาต่างประเทศ พร้อมหลักฐาน 
- เอกสารค าร้องขอสอบภาษาตา่ง- 
  ประเทศ 
- ใบเสร็จรับเงินช าระค่าสอบ  

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 2  รวบรวมเอกสารและเขียน
บันทึกข้อความส่งรายชื่อให้สถาบัน
ภาษา  โดย เสนอผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ าย
วิชาการ พิจารณาลงนาม 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 ส่งบันทึกข้อความส่งรายชื่อให้สถาบัน
ภาษา มธ. 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 3  เขียนบันทึกข้อความขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบ โดยเสนอ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาลง
นาม 
 

คณบดี/รองคณบดีฝา่ย
วางแผน 

 ขั้นตอนที่ 4  ส่งบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการสอบ ให้คณบดี/รอง
คณบดีฝ่ายวางแผน พิจารณาอนุมัติ 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่  5  น าส่ ง เงินค่าใช้จ่ายให้
สถาบันภาษา พร้อมใบส าคัญรับเงิน  
 

   

เริ่มต้นกระบวนการ 

นักศึกษาเขียนค าร้องขอสอบ 

 

น าส่งเงินค่าใช้จ่ายในการ
สอบให้สถาบันภาษา มธ. 

พิจารณาค าร้อง
และลงนาม 

ส่งบันทึกให้สถาบันภาษา 
มธ. 

พิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่าย 

พิจารณาลงนาม
อนุมัติ 

ต่อ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 



   

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการหรือ
หัวหน้างานฯ  

 
 
 

ขั้นตอนที่ 6  น าเสนอเอกสารใบส าคัญสง่
เบิกประกอบการเบิกจ่าย ให้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานฯ ลงนาม
พิจารณา โดยมีเอกสารแนบ 
1. ใบส าคัญส่งเบิก  
2. บันทึกข้อความที่อนุมัติค่าใช้จ่าย 
3. ใบส าคัญรับเงิน 
4. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่
สถาบันภาษา 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/เจ้าหนา้ที่งาน
การเงิน/รองคณบดีฝา่ย
วางแผน 
 

 ขั้นตอนที่ 7  ส่งเอกสารใบส าคัญส่งเบิก
ประกอบการเบิกจ่ายให้งานการเงิน  
ผ่ำน งานการเงินน าเสนอรองคณบดีฝ่าย
วางแผนพิจารณา 
ไม่ผ่ำน ส่งเอกสารกลับเจ้าหน้าที่งาน
บริการการศึกษาฯ แก้ไข 

สถาบนัภาษา มธ./ 
เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 ขั้นตอนที่ 8  สถาบันภาษา มธ.ส่งผลการ
สอบผ่าน/ไม่ผ่าน ให้คณะฯ แจ้งผลกับ
นักศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 9  เขียนบันทึกข้อความแจ้งผล
การสอบผ่ านใ ห้ส านักงานทะเบียน
นักศึกษา เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
พิจารณาลงนาม    
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 ขั้นตอนที่  10  ส่ งบันทึกข้อความให้
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา และบันทึก
ข้อมูล   
 

   

 
 

พิจารณาลงนาม 

 

ส่งงานการเงิน 

จบกระบวนการ 

แจ้งผลการสอบ 

แจ้งผลการสอบ 

พิจารณาลงนาม 

 

ต่อ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



อธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กำรขอสอบภำษำต่ำงประเทศนักศึกษำระดับปริญญำเอก 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดการขอสอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก โดยจะ
แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 
  - ช่วงที่ 1 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
  - ช่วงที่ 2 ปลายเดือนพฤษภาคม 
  - ช่วงที่ 3 ปลายเดือนสิงหาคม 
  - ช่วงที่ 4 ปลายเดือนพฤศจิกายน 
 งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา) แจ้งก าหนดการสอบภาษาต่างประเทศให้ภาควิชา
และนักศึกษาทราบ โดยจะต้องมีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำยื่นค ำร้องขอสอบภำษำต่ำงประเทศ พร้อมหลักฐำน 
  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ โ ห ล ด ค า ร้ อ ง ข อ ส อ บ ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
(http://graduate.engr.tu.ac.th/ , นักศึกษาปัจจุบัน, ดาวโหลดแบบค าร้องต่างๆ) หรือขอจากภาควิชา/ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาเขียนค าร้องแล้วจะต้องเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบค าร้อง และนักศึกษา
จะต้องไปช าระเงินค่าสมัครสอบที่งานการเงิน ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 500 
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และส่งเอกสารประกอบที่ภาควิชาหรือฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  - เอกสารค าร้องขอสอบภาษาต่างประเทศ 
  - ใบเสร็จรับเงินช าระค่าสอบ  
 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสำรและเขียนบันทึกข้อควำมส่งรำยชื่อให้สถำบันภำษำ โดยเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย 
  วิชำกำร พิจำรณำลงนำม 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารค าร้องการสมัครของนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ และจัดท าบันทกึ
ข้อความแจ้งรายชื่อนักศึกษาขอสอบภาษาต่างประเทศให้กับสถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต โดยเสนอให้ผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการลงนามในบันทึกข้อความ และส่งบันทึกข้อความให้สถาบันภาษา มธ. 
    
ขั้นตอนที่ 3 เขียนบันทึกข้อควำมขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ โดยเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  พิจำรณำลงนำม 
  สถาบันภาษา มธ. ส่งบันทึกข้อความแจ้งรายชื่อกรรมการจัดสอบภาษาต่างประเทศ และแจ้ง
สถานที่สอบ และฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการสอบ จ านวน 5,000 บาท (โดยหารเฉลี่ยกับคณะอ่ืนที่ขอสอบด้วย) 
- ค่าจัดท าเอกสารในการสอบชุดละ 25 บาท (ตามจ านวนนักศึกษาที่ขอสอบ) 

   
    
 
  



ขั้นตอนที่ 4 ส่งบันทึกข้อควำมขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ ให้คณบดี/รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน  
   พิจำรณำอนุมัติ 
   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบภาษาต่างประเทศ ให้ฝ่าย
วางแผน งานการเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
   ไม่ผ่าน รายการไม่ต้องถูกต้อง งานการเงินส่งเอกสารกลับฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ 
    เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข 
                       ผ่าน รายการถูกต้อง งานการเงินน าเสนอขออนุมัติจาก คณบดี/รองคณบดีฝ่าย 
    วางแผน ลงนามอนุมัติ 
 
ขั้นตอนที่ 5 น ำส่งเงินค่ำใช้จ่ำยให้สถำบันภำษำ พร้อมใบส ำคัญรับเงิน  
  งานการเงินแจ้งการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเบิกเงินทดรอง
ราชการส าหรับการบริหารจัดการงานบริการการศึกษาจากผู้เก็บรักษาเงิน ตามจ านวนเงินที่รับอนุมัติในแต่ละช่วงและ
น าไปจ่ายให้กับสถาบันภาษา มธ. โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสถาบันภาษา มธ. แจ้งว่าไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้ โดย
ทางคณะฯ จะต้องเป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองหลักฐานการจ่ายเงินเอง โดยมีเอกสาร ดังนี้ 

- ใบส าคัญรับเงิน (คณะฯ จัดเตรียมให้สถาบันภาษาเอง) 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มธ. (สถาบันภาษา มธ.ด าเนินเอง) 

 
ขั้นตอนที่ 6 น ำเสนอเอกสำรใบส ำคัญส่งเบิกประกอบกำรเบิกจ่ำย ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรหรือหัวหน้ำ 
  งำนฯ ลงนำมพิจำรณำ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารต่างๆ และน าเสนอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างงาน
บริการการศึกษาและประกันคุณภาพ พิจารณาลงนามในใบส าคัญส่งเบิก โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้  

- ใบส าคัญส่งเบิก 
- บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายแล้ว 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มธ. 

 
ขั้นตอนที่ 7 ส่งเอกสำรใบส ำคัญส่งเบิกประกอบกำรเบิกจ่ำยให้งำนกำรเงิน 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งใบส าคัญส่งเบิกประกอบการเบิกจ่ายให้ฝ่ายวางแผน งานการเงิน  
   ไม่ผ่าน รายการไม่ต้องถูกต้อง งานการเงินส่งเอกสารกลับฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ 
    เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข 
                       ผ่าน รายการถูกต้อง งานการเงินน าเสนอคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
 
ขั้นตอนที่ 8 สถำบันภำษำ มธ. ส่งผลกำรสอบผ่ำน/ไม่ผ่ำน ให้คณะฯ แจ้งผลกับนักศึกษำ 
  เมื่อนักศึกษาได้สอบภาษาต่างประเทศแล้ว ทางสถาบันภาษาจะแจ้งผลการสอบภาษาต่างประเทศ
ให้กับคณะฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ และน าเสนอผลการสอบให้กับหัวหน้างานฯ และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ให้
รับทราบ และแจ้งให้ภาควิชาฯ และนักศึกษาให้ทราบผลการสอบในแต่ละคร้ัง 



ขั้นตอนที่ 9 เขียนบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรสอบผ่ำนให้ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย 
  วิชำกำร พิจำรณำลงนำม    
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอกกับ
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาลงนาม    
    
ขั้นตอนที่ 10 ส่งบันทึกข้อควำมให้ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ และบันทึกข้อมูล   
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งบันทึกข้อความให้ส านักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อบันทึกผลการสอบผ่านใน
ระบบของส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
 
เอกสำรแนบเพิ่มเติม 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ
แบบเหมาจ่าย พ.ศ.2555 ข้อ 8 (8.6) ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ 

2. แบบค าร้องขอสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
4. ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งรายชื่อนกัศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษ 
5. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศ 
6. ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน  
7. ตัวอย่างใบส าคัญส่งเบิก  

 
 

 


