
 

 

 

 

แบบคําร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา 

วันที่ ……..เดือน ……………………………..พ.ศ………….. 
เร่ือง    ขอรักษาสภาพนักศึกษา  
เรียน     คณบดี  

สิ่งที่แนบมาด้วย :   แบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา  (แบบ บศ.30) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………รหสัประจำตัว…………………………………… 

เป็นนักศกึษาระดับ     ปริญญาโท        ภาคปกติ      ภาคพิเศษ 

                            ปริญญาเอก       ภาคปกติ      ภาคพิเศษ 

คณะ……………………………………………………………………………สาขาวิชา……………………………………………….…………………………… 

ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว    ขณะนี้หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

          ยังไม่ได้ขอข้ึนสอบ /และยังไม่ไดอ้นุมัติหัวข้อฯ 

          ได้รับอนุมัติแล้ว   เมื่อวันที่……เดือน……………………………….พ.ศ……………….. และได้ดําเนินการทำวิทยานิพนธ์
ไปแล้ว   ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
และในภาคการศึกษาต่อไปจะดําเนินการเกี่ยวกับ  วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ทั้งนี้จึงมีความประสงค์ขอลงทะเบียน “รักษาสภาพนกัศึกษา” ในภาคการศึกษานี้    คือ …………..../……….…. 
                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                 ลงชื่อ……………………………………………………นักศกึษา 
                                                                                (……………………………………………………) 
 1. ความเหน็ของหัวหน้าสาขาวิชา 
   
ลงนาม                                                   
(         ) 

 
วันที่   

2. ความเห็นคณบดี 
 อนุมัติ  แจ้งฝ่ายทะเบียนฯ ดำเนินการ 

 อื่นๆ                                                                                  .  

  

    ลงนาม  

            (                  ) 

       วันที ่                                                                         

3. ฝ่ายการเงิน 
ได้เก็บเงินค่ารักษาสภาพ  จาํนวน 5,000  บาท  แลว้ ตามใบสาํเสร็จ 
รับเงิน เล่มที่         เลขที่                                       .   

   ลงนาม                                                        
                    
 วันที่                     /                  /  

4.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศกึษา 

    ลงนาม  

            (                  ) 

  วันที ่                                                                         

หมายเหตุ : 1. หมวด 3 ข้อ 14 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพน.ศ.   น.ศ.ท่ีลงทะเบียนครบรายวิชาแล้วแต่ยังค้างงานการค้นคว้าทดลองหรือวิทยานิพนธ์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพตามท่ีสถาบันกําหนดหมวด 7 ข้อ 32 (3) กรณีนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาสอบวิทยานพินธ์ผา่น นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในภาค การศึกษาถัดไปด้วยจนกว่านักศึกษาจะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นหมวด 7 ข้อ 32 (4) กรณีขอสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชาํระ ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของสถาบัน“ค่ารักษาสภาพนักศึกษา”  หมายความว่า  เงินท่ีนักศึกษา
ต้องจ่ายเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรแล้ว แต่ยังค้างงาน การค้นคว้าทดลองหรือวิทยานิพนธ์ 2. บันทึกข้อความที่  คบศ.187/2560 วันท่ี 11 พ.ย.2560 
เร่ือง พิจารณาลดข้ันตอนทางเดินเอกสารคําร้องนักศึกษา ข้อ 2 .โดยเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันท่ี  20 พ.ย. 2560 

 
 

 

 

บศ.11 บัณฑิตศึกษา  
 



 
 

           แบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

                                                                                          วันท่ี….…. เดือน………………………….……พ.ศ.……............... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/)  รหัสนักศึกษา  
คณะทีส่ังกัด  สาขาวิชา  

           ขอรายงานความก้าวหน้าการศึกษา    ภาคการศึกษาที ่.........ปีการศึกษา ........................   
1. การเรียนรายวิชา 
 เรียนครบรายวิชาในหลักสูตรแล้ว   ยังเรียนไม่ครบรายวิชาตามหลักสูตร  

2. เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดบับัณฑิตศึกษา ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2562 (ภาษาต่างประเทศ) 
 ผ่านเงื่อนไขแล้ว                         ยังไม่ผ่าน / ยังไม่มีผลคะแนน 

3. การสอบวัดคุณสมบัติ  Qualifying  Examination   (กรอกเฉพาะ ป.เอก)    ผ่าน     ไม่ผ่าน    ยังไม่ไดย้ื่นคำร้องขอสอบ 
4. หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ :    ยังไม่ไดย้ื่นคำร้องขอสอบหัวข้อฯ                    
                                                                        สอบผ่านแล้ว  โดยได้รับอนุมัติหัวข้อฯแล้ว    

ชื่อ  :  Title in Thai 
        Title in English 

5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก    คือ    
6. มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม     คือ   
7. ความก้าวหน้าและกิจกรรมทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ 
    7.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)        ระดับชาติ    ระดับนานาชาติ     จำนวน ............... เรื่อง 
            ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ         ……….  เรื่อง                 
            รอตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน                                                         ……….  เรื่อง                                                                                                   
           ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการแล้ว                  ……….  เรื่อง       ดังน้ี 

1. ชื่อเรื่อง  :  
  ชื่อวารสาร (Journal)  
  ปืท่ี (Year)  ฉบับท่ี (Volume)  หน้า (Page)  ประเทศ :  
เดือน (Month)  ปีท่ีพิมพ์  (year)   
2. ชื่อเรื่อง :  

  ชื่อวารสาร (Journal)  
ปืท่ี (Year)  ฉบับท่ี (Volume)  หน้า (Page)  ประเทศ :  
เดือน (Month)  ปีท่ีพิมพ์  (year)   

7.2  ผลงานทีไ่ด้นำเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการ (Conference)    ระดับชาติ    ระดับนานาชาติ     จำนวน ............... เรื่อง 
     ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการส่งผลงาน                      ……….  เรื่อง                 
     ผลงานรอรบัการตอบรับ                                       ……….  เรื่อง                                                                                           
     ผลงานได้รับการเสนอท่ีประชุมวิชาการแล้ว                ……….  เรื่อง       ดังน้ี 

  1. ชื่อเรื่อง 
     ชื่อการประชุมวิชาการ Conference 

  2. ชื่อเรื่อง 
    ชื่อการประชุมวิชาการ Conference 
 

8. ปัญหาและหรืออุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์   (ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียด) 
 

 

ลงชื่อ……....………………………..………………..…….………นักศกึษา              

(.................................................................................................) 
 

9. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................................................................ 
                                                                ลงนาม……....………….………………………………….………….. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

                       (.....................................................................................) 
 

บศ.30  
บัณฑิตศึกษา  
 


