


ก

คํานํา

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจในการกํากับมาตรฐานการศึกษา     
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐาน ประสานงานดานการศึกษากับคณะและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการและควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศและแนวทางปฏิบัติ ที่ไดกําหนดสําหรับการบริหารจัดการหลายฉบับดวยกัน

งานวิชาการ ไดรับมอบหมายใหมีภาระหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับมาตรฐาน 
รวมทั้งการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงไดจัดทําคูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร เพื่อใหนักศึกษา หลักสูตรและภาควิชาตางๆ ใชเปนทางและเปนหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน

ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ ในการ
จัดทําคูมือเลมนี้ ซึ่งคณะผูจัดทําหวังวาเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูที่ไดศึกษา ผูปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีสวนชวยใหระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและนําไปสูความมีมาตรฐานการศึกษา เปนที่ยอมรับในระดับสากล

งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร
                                                  1 ตุลาคม 2553
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ประวัติคณะวิทยาศาสตร

ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค คณะวิทยาศาสตร
ปรัชญา
คณะวิทยาศาสตรมุงสรางบัณฑิต และงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ปณิธาน
1. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม
3. ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
4. ใหบริการวิชาการแกสังคม

วัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตร
1. เพื่อสรางบัณฑิตวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรที่มีลักษณะที่พึงประสงคดังนี้

1.1 สามารถนําแหลงความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
ไดอยางเหมาะสม

1.2 ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอีกอยางนอยหนึ่งภาษาในสาขาวิชาของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.3 สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร และนํามาประมวลผลเพื่อใชประโยชนได
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม

2. เพื่อใหการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรพื้นฐานแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

3. เพื่อดําเนินการวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
4. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5. เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประวัติคณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับการริเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปพุทธศักราช
2531 ในนามภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอุบลราชธานี  สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอมาป
พุทธศักราช  2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
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ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2533 จึงถือวาวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกป เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภาควิชาพื้นฐานจึงเปลี่ยน
ชื่อเปน“คณะวิทยาศาสตร” และ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2534 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 

ที่ตั้งคณะฯ ในปจจุบันอยูในบริเวณเขตการศึกษา (academic zone) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่
ทําการประกอบดวย อาคาร 4 หลัง คือ อาคารวิจัยวิทยาศาสตร เปนที่ตั้งของสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางหลากหลาย
สาขา อาคารอีก 3 หลัง คือ อาคารปฏิบัติการเคมี เปนที่ตั้งของภาควิชาเคมี  อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรชีวภาพ เปนที่ตั้งของภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และอาคารปฏิบิติการฟสิกส เปน
ที่ตั้งของภาควิชาฟสิกส แยกกันตามลําดับ รวมพื้นที่ทั้งหมด 36,000 ตารางเมตร  ซึ่งตั้งอยูระหวาง
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปการศึกษา 2546  ถึงปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปการศึกษา 2547 ถึงปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา(เคมี) และสาขาวิชาฟสิกส 

ปการศึกษา 2548 ถึงปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และเปดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส 

ปการศึกษา 2549 ถึงปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ปการศึกษา 2551 ถึงปจจุบัน เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ลําดับ สาขาวิชา แผนการศึกษา

แบบ  ก 1 แบบ ก 2 แผน ข
1 เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3 วิทยาการคอมพิวเตอร 

4 ฟสิกส  

5 เคมี 

6 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

7 คณิตศาสตร 

8 วิทยาศาสตรศึกษา  
**ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ลําดับ สาขาวิชา แผนการศึกษา

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1 เทคโนโลยีชีวภาพ  

2 ฟสิกส    

3 เคมี  
**ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ 2.1 ไมเกิน 6    ปการศึกษา

แบบ 1.2 และ 2.2 ไมเกิน 8    ปการศึกษา

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิการบดี สามารถขยายระยะเวลาการศึกษาใหแกนักศึกษาได

ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย

2. การนับเวลาใหนับตอเนื่องกันตั้งแตภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา จํานวนหนวยกิตรายวิชา
(ไมนอยกวา)

จํานวนหนวยกิตของ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/

คนควาอิสระ

หนวยกิตรวม
(ไมนอยกวา)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(การศึกษาหลังปริญญาตรี)

24  หนวยกิต - 24 หนวยกิต

ปริญญาโท  แผน  ก 1 - วิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 36 หนวยกิต
ปริญญาโท แผน  ก 2 24  หนวยกิต วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต * 36 หนวยกิต
ปริญญาโท  แผน ข 30 – 33 หนวยกิต คนควาอิสระ 3 - 6  หนวยกิต 36 หนวยกิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(การศึกษาหลังปริญญาโท)

24  หนวยกิต - 24 หนวยกิต

ปริญญาเอก แบบ 1
แบบ 1.1
(ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

ไมนับหนวยกิต วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 48 หนวยกิต

แบบ 1.2
(ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

ไมนับหนวยกิต วิทยานิพนธ 72 หนวยกิต 72 หนวยกิต

ปริญญาเอก แบบ 2
แบบ 2.1
(ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

12 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48  หนวยกิต

แบบ 2.2
(ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

24 หนวยกิต 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต

* ยกเวนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  15 หนวยกิต
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ตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ และเงื่อนไขการขอสําเร็จการศึกษา

ขั้นตอนและเกณฑมาตรฐานในการศึกษาระดับปริญญาเอก

รับสมัครและสอบคัดเลือก

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

พบอาจารยที่ปรึกษา

ลงทะเบียนเรียน

เกณฑการสําเร็จการศึกษา

แบบ 1 แบบ  2
- สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา -  เรียนรายวิชาครบตามกําหนดในหลักสูตร
- สอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Exam)   และคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00

(ภายในปการศึกษาแรก) -  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
- เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ -  สอบวัดคุณสมบัต(ิQualifying Exam)
- สอบปากเปลาขั้นสุดทาย   (ภายในปการศึกษาแรก)
- ผลงานตีพิมพ แบบมี Peer Review * -  เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ

-  สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
-  ผลงานตีพิมพ แบบ มี Peer Review  *

ยื่นขอสําเร็จการศึกษา

อนุมัติสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

หากนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ  สอบวิทยานิพนธ  ครั้งที่สองไมผาน  ถือวาพนสภาพของการเปนนักศึกษา                
* การตีพิมพผลงานสามารถดําเนินการกอนการสอบปากเปลาขัน้สุดทายได และจํานวนผลงานตีพิมพใหเปนไปตามเงื่อนไขการวัด
และการสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตร
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Road Map ของการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

     นักศึกษา       *  สอบผานภาษาตางประเทศ   อาจารยที่ปรึกษา
      *  สอบผานการวัดคุณสมบัติ   วิทยานิพนธ

                                                     (ในปการศึกษาแรก)

เสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
ที่แตงตั้งโดยคณะ

ทําวิทยานิพนธใหแลวเสร็จ
*  ตองมีรูปเลมวิทยานิพนธ

*  ตองมีผลงานตีพิมพ

เสนอขอสอบปากเปลาขั้นสุดทายตอคณะกรรมการสอบ
ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย

สงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมผลงานที่ตีพิมพ

ยื่นเรื่องขอจบการศึกษา

หมายเหตุ  กิจกรรมทั้งหมด  นักศึกษาเปนผูดําเนินการ

อาจารยที่ปรึกษาประเมิน
ความกาวหนา

ทุกภาคการศึกษา
และคณะกรรมบริหารหลักสูตร

รายงานใหคณะทราบ

+
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ขั้นตอนและเกณฑมาตรฐานในการศึกษาระดับปริญญาโท

รับสมัครและสอบคัดเลือก

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

พบอาจารยที่ปรึกษา

ลงทะเบียน
  

     

ตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/ และเงื่อนไขการขอสําเร็จการศึกษา

ยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

หากนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ สอบประมวลความรู ครั้งที่สองไมผาน ถือวาพนสภาพ
ของการเปนนักศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
- เสนอวิทยานิพนธ
- สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
- ตองมีผลงานตีพิมพ
       (proceeding)

แผน ก แบบ ก 2
- เสนอวิทยานิพนธ
- ศึกษารายวิชาครบตาม
        กําหนดในหลักสูตร และ 
       คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด
      ไมต่ํากวา 3.00
- สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
- ตองมีผลงานตีพิมพ
       (proceeding)

แผน ข
- เสนอการคนควาอิสระ
- ศึกษารายวิชาครบตาม
        กําหนดในหลักสูตร และ 
       คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด
       ไมต่ํากวา 3.00 และคะแนน
        เฉลี่ยรายวิชาบังคับไมต่ํากวา 
       3.00 
- สอบประมวลความรู
       (Comprehensive Exam)
- สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
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Road Map ของการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษา        อาจารยที่ปรึกษา

ยื่นคํารองเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ

หมายเหต ุ กิจกรรมทั้งหมด  นักศึกษาเปนผูดําเนินการ

เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ตอคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะ

ทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหแลวเสร็จ

สอบประมวลความรู (สําหรับแผน ข เทานั้น)
โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะ

เสนอขอสอบปากเปลาขั้นสุดทายตอ
คณะกรรมการสอบที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย

สงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณ พรอมผลงานตีพิมพ

ยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาประเมิน
ความกาวหนา

ทุกภาคการศึกษา
และคณะกรรมบริหารหลักสูตร

รายงานใหคณะทราบ
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งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

- Biodiversity
- Environmental Biotechnology
- Food Microbiology
- Molecular Biology
- Occupational Health and Safety
- Thermo tolerant microorganisms and their applications
- Tissue Culture
- Waste and Wastewater Utilization and Management

ภาควิชาฟสิกส
- Advanced Ceramics lab.
- Advanced Computational physics
- Applied Magnetic Fields
- Astronomy & Astrophysics
- Glass Technology
- Science Education & Materials for Energy Conversion
- Sustainable Energy
- Thermo luminescence Materials 
- Thin Films
- Nanoscience & Nanotechnology

ภาควิชาเคมี
- Advanced Organic Materials & Devices 
- Analytical Chemistry
- Computational Chemistry 
- Organic & Inorganic Synthesis
- Material Chemistry
- Natural Products Chemistry

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
- Functional Analysis
- Fixed Point Theory
- Poisson Algebra
- Noncommutative Algebra

หมายเหต ุ นักศึกษาสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.research.sci.ubu.ac.th หรือ web site ของภาควิชา
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รายชื่อประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ลําดับ สาขาวิชา ประธานหลักสูตร

1 เทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ทรงอํานาจ  พงษสมบูรณ
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วงกต  ศรีอุไร
3 วิทยาการคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา  แฮรบสท
4 ฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  กสิพรอง
5 เคมี ดร.ชาญ  อินทรแตม
6 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์
7 คณิตศาสตร ดร.หทัยกาญจน  วัฒนทวีกุล
8 วิทยาศาสตรศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา  พิมพมงคล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ลําดับ สาขาวิชา ประธานหลักสูตร

1 เทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ทรงอํานาจ  พงษสมบูรณ
2 ฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานินทร  นุตโร
3 เคมี ดร.ชาญ  อินทรแตม
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รายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกชีววิทยา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขา ตําแหนงทางวิชาการ
1 นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Ph.D. Molecular Biology รองศาสตราจารย
2 นางนารีรัตน  ไชยคง Ph.D. Fermentation Technology ผูชวยศาสตราจารย
3 นางอรัญญา พิมพมงคล Ph.D. Plant Physiology ผูชวยศาสตราจารย
4 นายประสงคสม ปุณยอุปพัทธ Ph.D. Microbiology ผูชวยศาสตราจารย
5 นางณิชารัตน สวาสดิพันธ Ph.D. Molecular Biology ผูชวยศาสตราจารย
6 นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล Ph.D. Molecular Biology ผูชวยศาสตราจารย
7 นางสาวชริดา ปุกหุต Ph.D. Biological Sciences ผูชวยศาสตราจารย
8 นางสาวจันทรพร  ทองเอกแกว Ph.D. Biotechnology ผูชวยศาสตราจารย
9 นายถาวร  สุภาพรม Ph.D. Biology: Cytogenetics ผูชวยศาสตราจารย

10 นางปาริชาติ  พุมขจร ปร.ด. ชีววิทยา ผูชวยศาสตราจารย
11 นางสาวพรรณณี รอดแรงบุญ Ph.D. Agricultural Science อาจารย  
12 นางสาวสังวาลย  แกนโส Ph.D. Molecular Biology อาจารย  
13 นายทรงอํานาจ  พงษสมบูรณ Ph.D. Biotechnology อาจารย  
14 นางพิชญาภรณ  สุวรรณกูฏ Ph.D. Biology อาจารย  
15 นางสาวชิดหทัย  เพชรชวย Ph.D. Environmental Management อาจารย  
16 นางศศิธร  หลอเรืองศิลป ปร.ด. จุลชีววิทยา อาจารย  
17 นายวิโรจน  เกษรบัว ปร.ด. ชีววิทยา อาจารย  
18 นางสาวชอทิพย  กัณฑโชติ ปร.ด. ชีววิทยา อาจารย  
19 นางสาวสุภาพร  พรไตร ปร.ด. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศึกษา
อาจารย  

20 นางสาวศันสนีย  ชวนะกุล D.Phil Environmental Technology อาจารย
21 นางสาวสนม  โนนกลาง Ph.D. Molecular Biology อาจารย
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รายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขา ตําแหนง

ทางวิชาการ
1 นายโชติ  จิตรังษี Ph.D. Organic Chemistry รองศาสตราจารย
2 นายวินิช พรมอารักษ D.Phil. Organic Chemistry รองศาสตราจารย
3 นางจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ Ph.D. Applied Chemistry ผูชวยศาสตราจารย
4 นางสาวจุฑามาส จิตตเจริญ Ph.D. Material Science ผูชวยศาสตราจารย
5 นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์  ปร.ด. เคมีเชิงฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
6 นายสายันต แสงสุวรรณ ปร.ด. เคมีเชิงฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
7 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงศ ปร.ด. เคมีเชิงฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
8 นายสุวัฒน ผาบจันดา ปร.ด. เคมีเชิงฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
9 นายทวีศักดิ์  สุดยอดสุข  ปร.ด. ฟสิกสเชิงเคมี อาจารย 

10 นางสาวสายสมร ลําลอง Ph.D. Organic and 
Polymeric Materials

อาจารย 

11 นายทินกร  แกวอินทร ปร.ด. เคมีอินทรีย อาจารย 
12 นายชาญ  อินทรแตม Dr.rer.nat. Physical Chemistry อาจารย 
13 นายกัมปนาท  ฉายจรัส D.Phil. Organic Chemistry อาจารย 
14 นางสาวประนอม แซจึง Ph.D. Organic Chemistry อาจารย 
15 นางสาวมะลิวรรณ  อมตธงไชย ปร.ด. เคมีวิเคราะห อาจารย 
16 นางสาวอัญชลี  สําเภา Dr.rer.nat. Analytical Chemistry อาจารย 
17 นางสาวนิภาวรรณ  พองพรหม Dr.rer.nat. Organic Chemistry อาจารย
18 นายเสนอ  ชัยรัมย ปร.ด. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา
อาจารย

19 นายศักดิ์ศรี  สุภาษร ปร.ด. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา

อาจารย

20 นางสาวกานตตะรัตน  วุฒิเสลา ปร.ด. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา

อาจารย

21 นางสาวอริสรา  อิสสะรีย Dr.rer.nat. Organic  Chemistry อาจารย
22 นางสาวกิตติยา  วงษขันธ D.Phil. Chemistry อาจารย
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รายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (ตอ)
ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขา ตําแหนง

ทางวิชาการ
23 นางสาวสมจินตนา  ทวีพานิชย วท.ด. เคมี อาจารย
24 นายรักเกียรติ  จิตคติ D.Phil Chemistry อาจารย

รายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกฟสิกส  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขา ตําแหนง
ทางวิชาการ

1 นายศุภกร ภูเกิด วท.ด. ฟสิกส รองศาสตราจารย
2 นางจินตนา เหลาไพบูลย วศ.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี รองศาสตราจารย
3 นายเรวัฒน เหลาไพบูลย วศ.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี รองศาสตราจารย
4 นายซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร วท.ด. เทคโนโลยีพลังงาน ผูชวยศาสตราจารย
5 นายอุดม ทิพราช Ph.D. Physics ผูชวยศาสตราจารย
6 นายธานินทร นุตโร วท.ด. ฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
7 นายอนุสรณ นิยมพันธ Ph.D. Physics ผูชวยศาสตราจารย
8 นายนิพนธ  กสิพรอง Ph.D. Astronomy ผูชวยศาสตราจารย
9 นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล ปร.ด. วัสดุศาสตร ผูชวยศาสตราจารย

10 นายชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก  ปร.ด. ฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย
11 นายอนุชา แยงไธสง Ph.D. Physics อาจารย 
12 นายจิตกร  ผลโยญ ปร.ด. ฟสิกส อาจารย
13 นายโชคศิลป  ธนเฮือง ปร.ด. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา
อาจารย

14 นายสุระ วุฒิพรหม ปร.ด. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา

อาจารย

15 นายสิทธิพงษ  โกมิล Dr.rer.nat. Chemistry อาจารย
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รายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

สาขาวิชาคณิตศาสตร
ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขา ตําแหนง

ทางวิชาการ
1 นายอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ Ph.D. Mathematics ผูชวยศาสตราจารย
2 นายมนูญ  ศรีวิรัตน   Ph.D. Decision Science: 

Statistics 
ผูชวยศาสตราจารย

3 นางจิรดา  แฮรบสท Ph.D. Computer Science ผูชวยศาสตราจารย
4 นายลักษณ  เจริญวัฒนา Ph.D. Electronic Systems 

Engineering
อาจารย

5 นางสาวอัจฉรา มหาวีรวัฒน วท.ด. คอมพิวเตอร อาจารย
6 นายบรรทม สุระพร   วท.ด สถิติประยุกต อาจารย
7 นางสาวกนกพร ชางทอง Ph.D. Pure Mathematics อาจารย
8 นางสาวนงคราญ สระโสม Ph.D. Mathematics อาจารย
9 นางสาวหทัยกาญจน วัฒนทวีกุล Ph.D. Mathematics อาจารย

10 นายสุพจน  สีบุตร ปร.ด. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา

อาจารย

11 นางสุรีรัตน   อารีรักษสกุล กองโลก ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต อาจารย
12 นางศศิธร  ปจจุโส ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต อาจารย
13 นายศราวุธ   แสนการุณ ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต อาจารย
14 นายศักดิ์ดา  นอยนาง ปร.ด. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา
อาจารย

15 นายวีระยุทธ  นิลสระคู ปร.ด. คณิตศาสตร อาจารย
16 นางสาววงกต  ศรีอุไร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย
17 นายชัชวิน  นามมั่น ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย
18 นางสาวทศพร  จูฉิม D.Phil Computer Science อาจารย
19 นางสาวจิรัชยา  ใจสะอาดซื่อตรง D.Phil Mathematical Science อาจารย
20 นางสาวฐิตารีย  วุฒิจิรัฐิติกาล ปร.ด. คณิตศาสตร อาจารย
21 นายไพรินทร  สุวรรณศรี วท.ด. คณิตศาสตรประยุกต อาจารย
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แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรไปในทิศทาง
เดียวกัน คณะวิทยาศาสตร  จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ดังนี้

       1.  การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
 นักศึกษาสามารถขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย  
 ยื่นแบบฟอรมพรอมแนบหลักฐานและชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย/

ไทยพาณิชย   สาขายอยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ธนาคารดําเนินการจัดทําบัตรนักศึกษา
 นักศึกษาติดตอรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคาร

       2.  การขอทําบัตรการใชเครื่องคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร
 นักศึกษาขอทําบัตรการใชเครื่องคอมพิวเตอรได ที่ งานการเงินของคณะวิทยาศาสตร 

พรอมชําระเงินคาทําบัตร
 นักศึกษายื่นใบเสร็จคาทําบัตรฯ ที่งานคอมพิวเตอร  ชั้น 3  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
 งานคอมพิวเตอรรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ขอทําบัตรฯ แลวดําเนินการจัดทําบัตร 
 นักศึกษาติดตอรับบัตรใชเครื่องคอมพิวเตอร ที่ งานคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร

       3.  ขั้นตอนการลงทะเบียน
      นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผานระบบ Reg (http://www.reg.ubu.ac.th)

โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
 เขาสูระบบ : Login กอนที่นักศึกษาจะลงทะเบียน นักศึกษาตองทําการ Login เขาสูระบบ

โดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” จากนั้นใหนักศึกษาใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน ซึ่งรหัสผานเริ่มตนของ
นักศึกษา คือ รหัสประจําตัวนักศึกษา เชน รหัสประจําตัว 5211600600 รหัสผาน คือ 5211600600
เมื่อนักศึกษาใสรหัสประจําตัวและรหัสผานแลว คลิกที่ปุม “ตรวจสอบ”

 ลงทะเบียน  :  เมื่อนักศึกษาทําการ Login แลวคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน”  ดานซายมือเพื่อเขา
สูหนาจอลงทะเบียน จากนั้นเลือกรูปแบบการลงทะเบียนซึ่ง มี 2 แบบ คือ

1.  ลงทะเบียนแบบปกติใชในการลงทะเบียนทั่วไป   ใหปอนรหัสวิชาและกลุมเรียน
ที่ตองการลงทะเบียนเรียน และกดปุม “บันทึก”

2. ลงทะเบียนแบบพิเศษ  เมื่อตองการกําหนดหนวยกิตที่จะลงทะเบียน หรือเลือก
ระบบเกรดที่ตองการลงทะเบียน เชน SU AU จากนั้นกดปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูล
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3.  การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เมื่อนักศึกษาตองการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

ในกรณีลงทะเบียนตามรายการในขอ 1 และขอ 2 หากนักศึกษาตองการยกเลิกรายวิชาที่เลือก
ไวใหกดปุม “ลบ” ดานหลังวิชานั้น ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถแกไขรายการลงทะเบียนที่ทําไวจนมั่นใจ  แลวจึงทํา
การยืนยันการลงทะเบียน(หมายเหตุ หากไมสามารถเขาทํารายการในระบบ REG ได ใหนักศึกษาเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่ออนุญาตใหเขาทํารายการได)

 ยืนยันการลงทะเบียน
การลงทะเบียนจะไมเกิดผลใด ๆ หากนักศึกษายังไมทําการยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งกระทํา

ไดโดยคลิกที่ “ยืนยันการลงทะเบียน” จากหนาจอดานซายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียนและ
คาใชจาย  ใหนักศึกษากดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”  

 การชําระเงินคาหนวยกิตการลงทะเบียนเรียน  
นักศึกษาสามารถพิมพใบแจงยอดการชําระเงินทาง Web ไดทั่วประเทศ และนําใบแจงยอด

ไปชําระเงินที่ธนาคารที่ระบุไวในใบแจงยอดฯ ไดทุกสาขาทั่วประเทศภายในระยะเวลาที่ระบุในรายการ

4. การลงทะเบียนเรียนชา 
เมื่อหมดชวงเวลาของการลงทะเบียนเรียนผานระบบ Reg แตอยูในชวงการลงทะเบียนเรียน

ในปฏิทินการศึกษา ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอลงทะเบียนเรียน โดยใหอาจารยประจําวิชา

เซ็นรับรองการเขาเรียน แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
 นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนชาที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบขอมูล แลวเสนอคณบดีพิจารณา
 นักศึกษาติดตอรับคํารอง แลวยื่นคํารองที่โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2

สํานักงานอธิการบดี (ตึกเกา)
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเสนอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณา
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษา 

และแจงผลการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษาทราบ
 นักศึกษาติดตอชําระเงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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5. การถอนรายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ W
เมื่อหมดชวงเวลาการถอนรายวิชาผานระบบ Reg แตอยูในชวงเวลาการถอนรายวิชา

ไดรับสัญลักษณ W ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอถอนรายวิชา(W)

โดยมีอาจารยประจําวิชาเซ็นรับรองการถอนรายวิชา แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
 นักศึกษายื่นคํารองขอถอนรายวิชา ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบขอมูล แลวเสนอคณบดีพิจารณา
 นักศึกษาติดตอรับคํารอง แลวยื่นคํารองที่โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย นําคํารองเสนอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณา
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการถอนรายวิชาใหนักศึกษา

(กรณีไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชา)
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาใหนักศึกษาทราบ

6. การเทียบโอนรายวิชา
ผูมีสิทธิ์เทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ

สถาบันการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ซึ่ง 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีความประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชา 
จะตองดําเนินการใหเสร็จกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทั้งนี้การเทียบโอนรายวิชาและคา
คะแนนของรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา-
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด 6 การลงทะเบียนวิชาเรียน ขอ 22 

การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา มีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษาที่ประสงคจะขอโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชา ใหยื่นคํารองขอ-

เทียบโอนรายวิชา ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ยกเวนผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเทียบโอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเทานั้น

  งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร  ตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร  แจงผลการอนุมัติไปยังโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาใหนักศึกษา และแจงผลการ
       ดําเนินการใหนักศึกษาทราบ
 นักศึกษาตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชาผานระบบ Reg
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7. การขอแจงการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล หรือที่อยู
กรณี ชื่อ – ชื่อสกุล หรือที่อยู ไมถูกตอง หรือมีการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หรือ 

เปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ยศ หากนักศึกษามีความประสงคจะขอใหเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหนักศึกษาติดตอ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี(ตึกเกา)โดยมีขั้นตอนดังนี้

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองแกไขฐานขอมูลประวัตินักศึกษา(ม.อบ.3.20)
 นักศึกษายื่นคํารองที่ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสาร

ที่ใชเปนหลักฐาน (ใบสําคัญขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เอกสารการไดรับเลื่อนยศ)
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอมูลใหนักศึกษา

8. การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา  สําหรับนักศึกษาใหม  จะกระทําไดในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือเหตุ

สุดวิสัยเทานั้น การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติตลอดหลักสูตร ซึ่งการลาพัก-
การศึกษา มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การลาพักการศึกษาโดยที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน  ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษา
ในชวงของการตอทะเบียนและลงทะเบียนรายวิชาตามที่กําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา (คาบํารุงมหาวิทยาลัย 
คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค และคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา)

2. การลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
(คาลงทะเบียนเรียน คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค) เรียบรอยแลว นักศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพ   ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การลาพักการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอลาพักการศึกษา (บศ.3.14) พรอมแนบหลักฐาน

ประกอบการขอลาพัก (เชน ใบรับรองแพทย คําสั่งจากตนสังกัด ฯลฯ) โดยผานความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร 

 นักศึกษายื่นคํารองที่ งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ  ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา แลวนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
 นักศึกษาติดตอรับคํารองที่ไดรับอนุมัติจากคณบดี  แลวนําสงโครงการจัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย
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9. การรักษาสถานภาพนักศึกษา
                       การรักษาสถานภาพนักศึกษาจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว และอยูระหวางการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ นักศึกษาจะตองตอทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ในชวงวันเวลาที่กําหนดในปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาจะถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  หมวดที่ 10 สถานภาพของ
นักศึกษา

การรักษาสถานภาพนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา (บศ. 3.14)  
       โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร 
 นักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ที่งานวิชาการ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา แลวนําเสนอคณบดี
       พิจารณาอนุมัติ
 นักศึกษารับคํารองที่ไดรับความเห็นชอบจากคณบดี นําสงโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
       ที่ชั้น 2  สํานักงานอธิการบดี(ตึกเกา)
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย นําคํารองเสนอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณา
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการพิจาณาใหนักศึกษาทราบ
 นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      10.   การขอลาออก
          นักศึกษาที่มีความประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาใหดําเนินการดังนี้

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา  (บศ.3.15)  
       โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร 
 นักศึกษายื่นคํารองขอลาออก ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา แลวนําเสนอคณบดี
       พิจารณาเห็นชอบ
 นักศึกษารับคํารองที่ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลว ยื่นคํารองที่งานบริหาร-
        บัณฑิตศึกษา ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี(ตึกเกา)
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เสนอคํารองตอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการพิจารณาการลาออกของนักศึกษาใหคณะทราบ
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11. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
    นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีดังตอไปนี้

 ตาย
 ลาออก
 สําเร็จการศึกษา
 ไมสงเอกสารการลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลา

ที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา
ในทุกภาคการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย

 เปนนักศึกษาทดลองและไมผานการประเมินผลหรือเงื่อนไขของสาขาวิชาภายใน 1 ภาค
การศึกษาปกติ 

 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคา
คะแนนในหลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50

 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนน
ในหลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75

 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว  ยกเวนกรณีที่ไดรับอนุมัติใหขยาย
เวลาศึกษา  ตามขอ 11.4 และ 44

 สอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ  สอบวิทยานิพนธ หรือสอบการคนควาอิสระ
ครั้งที่สองไมผาน 

 ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติไมเหมาะสม 
 อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. การขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา โดยการลาออกหรือมหาวิทยาลัยสั่งใหออก

อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาได ทั้งนี้ การขอคืนสถานภาพนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย-
อุบลราชธานี เรื่อง การขอคืนสถานภาพ

การขอกลับเขาเปนนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอกลับเขาเปนนักศึกษา (บศ.3.16)
       โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร
 นักศึกษายื่นคํารองที่งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร 
 งานวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา แลวเสนอคณบดีพิจารณา
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 นักศึกษารับคํารองที่ไดรับความเห็นชอบจากคณบดี แลวยื่นที่โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 2  สํานักงานอธิการบดี(ตึกเกา)

 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เสนอคํารองตอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการพิจาณาใหนักศึกษาทราบ
 กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาใหนักศึกษาติดตอชําระเงินคาธรรมเนียม-

การศึกษาที่คางชําระ และคาธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
ที่โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

13. การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (เชน จากหลักสูตรแบบ ก 2 เปนแบบ ข 

หรือ แบบ ก 1 เปน แบบ ก 2) ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร-
หลักสูตร   

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บศ.3.6)
       โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
 ประธานหลักสูตรแจงผลการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและแนบรายงานการประชุม-

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา แลวพิมพบันทึกขอความ
ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาพรอมแนบหลักฐาน เสนอตอคณบดีเห็นชอบ

 งานวิชาการ สงบันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาใหโครงการจัดตั้งบัณฑิต-
       วิทยาลัย 
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบขอมูล แลวดําเนินการแกไขขอมูลใหนักศึกษา 
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการดําเนินการใหคณะวิทยาศาสตรทราบ

14.  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอก และสาขาวิชาได  เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว     

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต วิชาที่จะโอนไดตองไดระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S  จํานวนหนวยกิตที่โอนจะตอง
ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน และหนวยกิตที่โอนใหนํามาคิดคาคะแนนสะสม
ดวย   ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  สําหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกมีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก (บศ.3.6) 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
 ประธานสาขาวิชาเอกที่รับโอนยายพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 นักศึกษายื่นคํารองขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา แลวสรุปขอมูลนําเสนอคณะกรรมการ-

บัณฑิตศึกษาประจําคณะเพื่อพิจารณา
 กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

จะแจงการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลของนักศึกษา
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการดําเนินการใหคณะวิทยาศาสตรทราบ

15. การขอหนังสือรับรองคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาที่ประสงคจะขอหนังสือรับรองใหปฏิบัติดังนี้

 นักศึกษากรอกคํารองขอหนังสือหนังสือรับรอง ยื่นเสนองานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการออกหนังสือรับรอง 
 นักศึกษาติดตอรับหนังสือรับรองที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ภายใน 1 อาทิตย

16. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
นักศึกษาที่ประสงคจะขอใบแสดงผลการศึกษาใหปฏิบัติดังนี้

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอใบแสดงผลการศึกษา
 นักศึกษายื่นคํารองที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  พรอมชําระคาธรรมเนียม
 นักศึกษาติดตอรับใบแสดงผลการศึกษาที่งานทะเบียนนักศึกษา

17. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)
    นักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติภายในปการศึกษาแรก

ที่เขาศึกษา ซึ่งหลักสูตรจะดําเนินการจัดสอบใหภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยหลักเกณฑในการสอบวัด
คุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑการสอบที่หลักสูตรกําหนด  

นักศึกษาที่มีความประสงคจะสอบวัดคุณสมบัติใหปฏิบัติดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติ แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

และประธานหลักสูตรพิจารณา ใหความเห็นชอบ 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา 
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 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร  พิมพประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ
 นักศึกษาดําเนินการสอบตามวัน- เวลาที่หลักสูตรกําหนด
 ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบ โดยใชคํารองแจงผลการสอบวัดคุณสมบัติ

โดยผานความชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร 
 ประธานหลักสูตรสงใบแจงผลการสอบวัดคุณสมบัติที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร จัดพิมพประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ

18. การสอบประมวลความรู
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผนการศึกษา แบบ ข หรือหลักสูตร

ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู นักศึกษาตองสอบผานการประมวล-
ความรู(Comprehensive Examination) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

การสอบประมวลความรูมีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอสอบประมวลความรู(บศ.3.7) และคํารองขอแตงตั้ง-

คณะกรรมการสอบประมวลความรู (บศ.3.8) โดยผานความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษา และ
ประธานหลักสูตร 

 อาจารยที่ปรึกษา กําหนดคณะกรรมการสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบ พรอมทั้งลงนาม และ
เสนอประธานหลักสูตรใหความเห็นชอบในคํารองแบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู (บศ. 3.8)

 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบประมวลความรู (บศ.3.7) ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมในการสอบที่งานการเงิน คณะวิทยาศาสตร

 ประธานหลักสูตรสงคํารองแบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู (บศ.3.8)
ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา แลวพิมพคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรูเสนอคณบดีพิจารณาลงนามแตงตั้ง   

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งใหผูเกี่ยวของทราบ
 คณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบตามกําหนดวันเวลาที่กําหนด
 ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบ โดยใชคํารองใบแจงผลการสอบประมวล-

ความรู (บศ.3.9) โดยผานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร
 ประธานหลักสูตรสงคํารองแจงผลการสอบประมวลความรู ที่งานวิชาการ
 งานวิชาการเสนอคํารองตอคณบดีพิจารณาลงนาม และงานวิชาการบันทึกผลการสอบ

ประมวลความรูในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
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19. การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
19.1 การเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

การเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

(บศ. 3.3 ) แลวยื่นคํารองที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ ตรวจสอบสัดสวนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาโดยใหเปนไปเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 นักศึกษายื่นคํารองเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(บศ. 3.3)

ใหอาจารยที่ปรึกษา ฯ และประธานหลักสูตรพิจารณาลงนาม
 นักศึกษายื่นคํารองเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(บศ. 3.3)

ที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ใหงานวิชาการ  คณะ
วิทยาศาสตร

 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาและขอมูลอาจารยที่ปรึกษา-
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลวนําเสนอคณบดีพิจารณาเห็นชอบ

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในฐานขอมูล-
บันฑิตศึกษา 

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร สงคํารองฯ และรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา-
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เสนอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในคําสั่งแตงตั้งฯ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งฯ ใหคณะวิทยาศาสตรทราบ
 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร แจงเวียนคําสั่งฯ ใหผูเกี่ยวของทราบ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

19.2 การขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นักศึกษาจะตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (บศ.3.4)

โดยนักศึกษาจะตองระบุอาจารยที่ปรึกษาคนเดิมพรอมใหลงลายมือชื่อและระบุชื่ออาจารย-
ที่ปรึกษาคนใหมพรอมลงลายมือชื่อ

 นักศึกษายื่นคํารองขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาฯ เสนออาจารยที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร
พิจารณาเห็นชอบ
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 นักศึกษาสงคํารองขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาฯ ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาและขอมูลอาจารยที่ปรึกษา-

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลวนําเสนอคณบดีพิจารณาเห็นชอบ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลการเปลี่ยนชื่ออาจารยที่ปรึกษา ฯ ในฐานขอมูล-

บัณฑิตศึกษา 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร สงคํารองและรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเสนอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในคําสั่งแตงตั้งฯ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งฯ ใหคณะวิทยาศาสตรทราบ
 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร แจงเวียนคําสั่งฯ ใหผูเกี่ยวของทราบ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

                     19.3   การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
                           นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระแลว จําเปนตองเสนอเคาโครง -
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และ
อาจารยที่ปรึกษารวม เสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอน จึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธได  ซึ่งการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นักศึกษาจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่คณะวิทยาศาสตร
กําหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาควาอิสระ 
พรอมแนบคํารองขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
และแบบเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาและ
ประธานหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ

 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครง คํารองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครง และแบบ
เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(จัดพิมพตามแบบฟอรมที่คณะวิทศาสตรกําหนด)
ใหงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กอนวันสอบอยางนอย 7 วันทําการ

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรตรวจสอบคุณสมบัติ แลวจัดพิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลการสอบเคาโครงฯ ในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ และแบบเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผูเกี่ยวของทราบ
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 นักศึกษาดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามวันและเวลาที่กําหนด
 ประธานคณะกรรมการสอบ  แจงผลการสอบเคาโครงฯ โดยใชคํารองแจงผลการสอบเคา-

โครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระซึ่งเสนอผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ประธานหลักสูตร

 ประธานหลักสูตรสงคํารองแจงผลการสอบเคาโครงฯ ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร นําเสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลผลการสอบเคาโครงฯ ในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

19.4 การสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนครบ หรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต  
ซึ่งการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ มีขั้นตอนดังนี้

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
(บศ.3.10) เสนออาจารยที่ปรึกษาฯ และประธานหลักสูตร ใหความเห็นชอบ

 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระพรอมแนบรูปเลม
      วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับไมเขาปก จํานวน 1 เลม ใหงานวิชาการ 

กอนวันสอบอยางนอย 20 วันทําการ
 งานวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติและสถานภาพของนักศึกษา
 นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบปองกันฯ ที่ งานการเงิน คณะวิทยาศาสตร
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร  เสนอคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

(บศ.3.10) ใหคณบดีพิจารณาเห็นชอบ
 งานวิชาการ บันทึกขอมูลการขอสอบวิทยานิพนธฯ ในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

19.5 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองแบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ(บศ.3.11)

เสนออาจารยที่ปรึกษา
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ กําหนดคณะกรรมการสอบ วัน-เวลา ที่สอบ

ในคํารองแบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ (บศ.3.11) แลวนําเสนอประธานหลักสูตร-
พิจารณาใหความเห็นชอบ

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแจงกําหนดการสอบ และจํานวนของ
      คณะกรรมการสอบใหนักศึกษาทราบ
 นักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธ ฉบับไมเขาปก ใหหลักสูตรตามจํานวนคณะกรรมการสอบ
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วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(ยกเวนกรรมการสอบภายนอก ซึ่งงานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร จะเปนผูดําเนินการจัดสงพรอมหนังสือเชิญเปนคณะกรรมการสอบ)

 ประธานหลักสูตรสงคํารองแตงตั้งคณะกรรมการสอบ (บศ.3.11) พรอมแนบประวัติและ
ผลงานของคณะกรรมการสอบภายนอก ใหงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กอนวันสอบ
อยางนอย 20 วันทําการ

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติและจํานวนของคณะกรรมการสอบฯ 
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 และเปนไปตามที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร  เสนอคํารองแตงตั้งคณะกรรมการสอบ (บศ.3.11)
ใหคณบดีพิจารณาเห็นชอบ

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การ-
คนควาอิสระ ในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร สงรางประกาศแตงตั้งและคํารองแบบเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ (บศ.3.11 ) ใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เสนอประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ใหผูชวยอธิการบดี
ฝายวิชาการพิจารณาลงนาม

 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย สงสําเนาประกาศแตงตั้งฯ ใหคณะวิทยาศาสตรทราบ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร แจงเวียนประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ผูเกี่ยวของ

ทราบ
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร บันทึกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ในฐานขอมูล

บัณฑิตศึกษา

19.6 การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ

คําถาม โดยภาควิชาหรือหลักสูตรจะตองประกาศใหผูสนใจเขารวมฟงทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน  
ทั้งนี้การดําเนินการสอบใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550

19.7 การแจงผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
                        เมื่อนักศึกษาดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเสร็จแลว ใหดําเนินการดังนี้

 ประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
โดยใชคํารองแจงผลการสอบปองกันฯ(บศ.3.12) แลวนําเสนอประธานหลักสูตรพิจารณา

 ประธานหลักสูตรสงคํารองแจงผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(บศ.3.12)
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ให งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เสนอคณบดีพิจารณาลงนามใบแจงผลการสอบปองกัน
(บศ.3.12) พรอมบันทึกขอมูลในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร แจงผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
 (บศ.3.12) ใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 15 วันทําการนับถัดจากวันสอบ

19.8 รูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
1. การสงรูปเลมฉบับเพื่อตรวจสอบ

                            เมื่อนักศึกษาดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบแลวใหดําเนินการดังนี้ 
 นักศึกษายื่นคํารองใบรับรองการแกไข(กรณีสอบผานโดยมีเงื่อนไข)  แบบฟอรมรายการ-

ตรวจสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับ
ยังไมเขาเลม   เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อพิจารณา และลงนาม
ในใบรับรองการแกไข ภายใน 60 วันนับจากวันสอบ

 นักศึกษาสงคํารองใบรับรองการแกไข และสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับ
ยังไมเขาเลมที่แกไขเรียบรอยแลว  พรอมแบบฟอรมรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การ-
คนควาอิสระ ใหงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร นําคํารองใบรับรองการแกไขฯ เสนอคณบดีพิจารณา
 งานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร บันทึกขอมูลการรับรองการแกไขวิทยานิพนธ/การคนควา-

อิสระ ในฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร สงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับยังไมเขาเลม 

พรอมแนบแบบฟอรมรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหโครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย

 นักศึกษาดําเนินการแกไขรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามขอเสนอแนะ
ของโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยออกใบรับรองการเขาเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ใหนักศึกษา

 นักศึกษาดําเนินการเขาเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามรูปแบบและจํานวน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. การสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
                                  เมื่อนักศึกษาดําเนินการเขาเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว
ใหดําเนินการดังนี้
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 นักศึกษาสงรูปเลมฉบับสมบูรณ ใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบลงนาม
ในหนาใบรับรองวิทยานิพนธ พรอมเสนอแบบขออนุมัติปริญญา (บศ.3.13) ใหอาจารย-
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พิจารณาเห็นชอบ

 นักศึกษาสงรูปเลมฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม  และพรอมแผนซีดี file รูปเลมวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ  จํานวน 2 แผน  แบบขออนุมัติปริญญา (บศ.3.13) และใบรับรองการเขา
เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระให งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เสนอรูปเลมฯ ใหคณบดีลงนาม
 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร  สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และแผนซีดี file รูปเลม

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อลงนามในรูปเลม
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย สงคืนรูปเลมที่รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนามเรียบรอยแลว

ใหงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
 นักศึกษาติดตอรับรูปเลมที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

20. การสอบภาษาอังกฤษ
                   นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาจะตองมีผลการวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตองมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบ TOEFL ไมต่ํากวา 500 หรือ ผลคะแนนการสอบ IELTS ต่ํากวา 5.0 หรือ 
CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน หรือ TU-GET  ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ  ผลการสอบวัดผลความรู
ภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ดําเนินการจัดสอบ
โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

21. การสําเร็จการศึกษา             
  เมื่อนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว งานวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 โดยเสนอให
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิทยาศาสตรและคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเปนผูอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรอนุมัติเปนวันสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร  แจงรับรองการสําเร็จการศึกษาใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตฯ
 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษาแลวนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
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ซึ่งเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษา-
ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 มีรายละเอียดดังนี้

43.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
43.2.1 แผน ก  แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนด

43.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00   พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด

43.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00  สอบผานการสอบประมวลความรูและการคนควาอิสระ พรอมสงรูปเลมการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด

43.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
43.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
43.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
43.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  

43.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
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อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  

การยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
นั้น จะตองมีหลักฐานการตอบรับที่ระบุชื่อวารสาร ฉบับที่พิมพ ชวงวันเดือนและปที่
พิมพ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑมาตรฐานสากล  โดยตองสงเอกสารที่ไดรับ
การตีพิมพใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ 

22. การขอรับปริญญา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวใหดําเนินการติดตองานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   เพื่อประสานงานเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

23. การขอใชเงินคาวัสดุ อุปกรณ สารเคมี การนําเสนอผลงาน และประชุมวิชาการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินสนับสนุนคาวัสดุ อุปกรณ 

สารเคมี และการนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะวิทยาศาสตร เรื่อง การใหเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการเพื่อการวิจัย  การทัศนศึกษาดูงาน และ
สมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย หรือ ภาคฤดูรอน  
คณะวิทยาศาสตรใหเงินกองทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตลอด
หลักสูตรดังนี้
ลําดับ หลักสูตร จํานวนเงินสนับสนุน

ตลอดหลักสูตร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30,000.-
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30,000.-
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 30,000.-
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30,000.-
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30,000.-
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000.-
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 15,000.-
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

20,000.-
15,000.-

9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50,000.-
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ลําดับ หลักสูตร จํานวนเงินสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร

10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 50,000.-
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 50,000.-

เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงคของการใชเงิน 
และเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศดังกลาว  นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอใชเงินสนับสนุนดังกลาว
ใหดําเนินการดังนี้

 นักศึกษารับแบบคํารองไดที่ งานพัสดุ หรืองานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร และเขียน
รายละเอียดใหชัดเจน

 นักศึกษายื่นแบบคํารองที่งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร เพื่อตรวจสอบวงเงิน 
(ประมาณ 15 นาที) จากนั้นนําแบบคํารองเสนออาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร เพื่อลงความเห็น 
และนักศึกษายื่นแบบคํารองที่งานวิชาการ เพื่อเสนอคณบดีพิจารณา  

 งานวิชาการแจงผลการพิจารณาใหงานพัสดุ และนักศึกษาทราบ

**การใชเงินคาวัสดุ อุปกรณ  สารเคมี ไมสามารถนําไปซื้อครุภัณฑได ยกเวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 25,000 บาท (ตัวอยาง ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองดิจิตอล ฯลฯ)**

หมายเหตุ
ระเบียบขอบังคับและแบบฟอรมตาง ๆ สําหรับนักศึกษา สามารถ download 

ไดที่ http://www.sci.ubu.ac.th ในงานหลักสูตร
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ขอควรคํานึงในการตีพิมพผลงานวิชาการ
ความหมาย 
Proceeding  หมายถึง ผลงานวิชาการที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ ที่

เปนการนําเสนอในรูปแบบ Oral หรือ Poster 
Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ใหมีคณะผูเชี่ยวชาญ สําหรับ

แตละสาขา เปนผูพิจารณาตรวจสอบ อานบทความ และตัดสินวา บทความดังกลาว เปนที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิ
เสธ (rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (revised) กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารนั้นได ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันวา ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
ผานการตรวจสอบจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทําใหวารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกวา Peer-reviewed 
Journals หรือ Refereed Journals และไดรับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ              

เกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ
1. วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ (approved international journal)   
     -   มี impact factor ตอเนื่อง 
                -  เปนวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หรือ 

  -  สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ สกอ.
     กําหนด

          ทั้งนี้  วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อ ตีพิมพเผยแพร
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ 

2. วารสารวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับระดับชาติ (approved national journal
               - มี impact factor ตอเนื่อง หรือ 
               -สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด  
  

นอกจากนี ้ที ่ประชุม คณะอนุกรรมการก ลุ มสาขาวิชาวิทย าศาสตร และ เทค โนโลยี ได ก ําหนด 
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากวารสารที่มีคา impact factor ในฐานขอมูล 
TCI* เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2550  ไมนอยกวา 0.024 และไมมีคา impact factor = 0 (ศูนย) 
ในป 2550 

ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อตีพิมพ เผยแพรวิทยา     
นิพนธระดับปริญญาโท และใชเพื่อตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก สําหรับมหาวิทยาลัยที่มิไดเนนการ 
วิจัยดวย         
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เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน
การเผยแพรงานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับระดับนานาชาติ สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกําหนดเกณฑคุณภาพ วารสารวิชาการ
ที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้

1 .  ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ข อ ง ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ จ ะ ต  อ ง มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย 
ห รื อ ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกประเทศ ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา 25%

2 .  บทความที่ ตีพิมพ  ในวารสารวิชาการ ต องมีบทความที่ ผู  เขี ยนมาจากภายนอก
ประเทศไม นอยกว  า  25%  ของจํ านวนบทความทั้ งหมด

3 .  ผู ประ เมินบทความต อง เป นผู  เชี่ ยวชาญในสาขานั้น  ทํ างานวิจั ยและมีผลงานวิจั ย
ที่ ตีพิมพ  เผยแพร อย  างต อ เนื่ อง

4 .  บทความที่ เขี ยนโดยนักวิชาการในสถาบันที่ จัดทํ าวารสารนั้นต องมีผู ประ เมิน
จากสถาบันภายนอกทั้ งหมด และในแต ละป ต องมีผู ประ เมินจากต  างประเทศไม น อยกว  า  25%

5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตีพิมพเผยแพรมาแลว อยางนอย 3 ป
6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว
7 . กํ า ห น ด ใ ห  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ว า ร ส า ร ทุ ก ๆ 2 ป  ต า ม เ ก ณ ฑ ที่ กํ า ห น ด ไ ว 

โ ด ย จ ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ บื้ อ ง ต  น ทุ ก ๆ ป 

ที่มา :  คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
           ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 
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เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 เพื่อใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน 
การเผยแพร งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให ม ีมาตรฐานเทีย บเคีย งได ก ับระดับ ชาติ ส ําน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกําหนดเกณฑคุณภาพ วารสารวิชาการที่
สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้ 

1 . ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ข อ ง ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ จ ะ ต  อ ง มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย   
ห รื อ ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพวารสารนั้น ที่มีผลงาน ตีพิมพเผย-
แพรอยางตอเนื่องเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25% 

2 .  บ ท ค ว า ม ที่ ตี พิ ม พ  ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ต อ ง มี บ ท ค ว า ม ที่ ผู  เ ขี ย น ม า จ า ก
ส ถ า บั น อื่ น ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 

3.  ผู ประเมินบทความตองเปนผู  เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง 

4. บทความที่ เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองมีผู ประเมินจาก 
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผู ประเมินจากตางสถาบันไมนอยกวา 25% 

5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตีพิมพเผยแพรมาแลว อยางนอย 3 ป  
6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว 
7.กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2ปตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมีการ

ประเมินเบื้องตนทุกๆป 

หมายเหต ุ1) บทความที่เขียนรวมกับนักวิชาการนอกสถาบันใหอนุโลมเปนบทความวิชาการนอกสถาบันได
   2)  สําหรับวารสารที่ไดรับการพิจารณา ใหเปนวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับชาติไปแลวนั้น การพิจารณา

ตาม ขอ 1, 2 และ 4 ใหกําหนด  เปนรอยละ 10 ตามเกณฑเดิมเปนเวลา 2 ป นับจากวันที่ประกาศรายชื่อวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม  

ที่มา :  คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
           ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 
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บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ 
List of Approved National Journals

เปนวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แนะนําใหใช เพื่อตีพิมพเผยแพรวิทยา  
นิพนธ ระดับปริญญาโท ตีพิมพ  เผยแพร วิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอกสําหรับมหาวิทยาลัยที่มิได เน นการวิจัย รวมถึง
ผลงานของนักวิชาการประกอบด วยวารสารจํานวน 46 ฉบับ ดังนี้

ลํา
ดับ

รายชื่อวารสารวิชาการ

1 Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (คณะพยาบาลศาสตร  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย)
2 Chulalongkorn University Dental Journal (คณะทันตแพทย ศาสตร  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย)
3 Thai Journal of Veterinary Medicine   (คณะสัตวแพทย   จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย)
4 Thai journal of nursing research (สํานักงานสภาการพยาบาล)
5 Ramathibodi Nursing Journal (ภาควิชาพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล)
6 Vajira Medical Journal (วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิร

พยาบาล)
7 The thai journal of nursing council (สภาการพยาบาล)
8 KKU Research Journal (มหาวิทยาลัยขอนแก น)
9 Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine (ศูนย บริการโลหิตแห งชาติ สภากาชาดไทย และ

สมาคมโลหิตวิทยาแห งประเทศไทย)
10 The Journal of the Royal Institute of Thailand (ราชบัณฑิตยสถาน)
11 Agricultural Science Journal (สมาคมวิทยาศาสตร การเกษตรแห งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 
12 Ladkrabang engineering journal (คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระ-

จอมเกล าเจาคุณทหารลาดกระบัง)
13 Journal of the nephrology society of Thailand (สมาคมโรคไตแห งประเทศไทย)
14 ASEAN Journal on Science and Technology for 

Development
(ASEAN Committee on Science and 
Technology)

15 Journal of the National Research Council of Thailand (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.))
16 KMUTT Research and Development Journal (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี)
17 International Journal of the Engineering Institute of 

Thailand
(วิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ )
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ลํา
ดับ

รายชื่อวารสารวิชาการ

18 Suranaree Journal of Science & Technology (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี)

19 Thammasat International Journal of science & 
Technology

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร )

20 R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand (วิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย ในพระบรมรา
ชูปถัมภ )

21 Internal Medicine Journal of Thailand -  
22 วารสารพยาบาลศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)     
23 วารสารธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย)     
24 วารสารโลหะ วัสดุ (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย)    
25 วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
26 วารสารสัตวแพทยศาสตร (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
27 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร/ไทยเภสัชสารและวิทยาการ

สุขภาพ
(คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ)

28 KMITL Science Journal     (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ-
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

29 วารสารพยาบาล (สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระ-
ราชูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี)

30 Chiang Mai Journal of Science (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
31 วารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
32 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
33 วารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย )
34 วารสารพยาบาลทหารบก (วิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก)
35 วารสารวิชาการเกษตร  (กรมวิชาการเกษตร )
36   36. ศรีนครินทรเวชสาร  (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
37 วารสารวิทยาศาสตร มข. (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
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ลํา
ดับ

รายชื่อวารสารวิชาการ

38 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
39 วารสารแพทยสารทหารอากาศ (Royal Thai Air Force 

Medical Gazette)
(กรมแพทยทหารอากาศ)

40 วารสารสงขลานครินทร เวช (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
41 วารสารวิทยาศาสตร บูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
42 วารสารคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
43 วารสารสารธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
44 วารสารพยาบาลสาร  (Nursing Journal)  (คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
45 วารสารวิชาการพระจอมเกล าพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนคร-

เหนือ)
46 วารสารสาธารณสุขศาสตร  (Journal of Public Health) (คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปรับปรุงครั้งลาสุด : มติคณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
 ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันจันทร ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
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บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เป นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
List of Approved International Journals

เปนวารสารที่แนะนําใหใช เพื่อตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก และผลงานของ
นักวิชาการ ประกอบดวยวารสารจํานวน 13 ฉบับ ดังนี้

ลําดับ รายชื่อวารสารวิชาการ
1 ScienceAsia : Journal of the Science Society of 

Thailand (Former Title :  Journal of the Science 
Society of Thailand)

( สมาคมวิทยาศาสตร แหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ)

2 Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร )

3 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, 
and Communication (ECTI-EEC)

(สมาคมวิชาการไฟฟ า อิเลคทรอนิกส  คอมพิวเตอร  
โทรคมนาคมและสารสนเทศ)

4 Thai Journal of Agricultural Science (สมาคมวิทยาศาสตร การเกษตรแห งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 

5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (สมาคมโรคภูมิแพ และวิทยาภูมิคุ มกันแห ง 
ประเทศไทย)

6 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health

(สมาคมเครือข ายศูนยภูมิภาคว าด วยเวชศาสตร เขต
ร อน และสาธารณสุขซีมิ)

7 Journal of the Medical Association of Thailand (แพทยสมาคมแห งประเทศไทย)
8 Thai Forest Bulletin (กรมอุทยานแห งชาติ สัตว ป าและพันธุ พืช)
9 Siriraj Medical Journal

(ชื่อเดิม Siriraj Hospital Gazette)
(คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล)

10 Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) (คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
11 Journal of Environmental Environment Research (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล อม จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย)
12 Kasetsart Journal : Natural Science (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร )
13 Thai Journal of Nursing Research (สภาการพยาบาล) 

  
ปรับปรุงครั้งลาสุด : มติคณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันจันทรที่ 10 พฤศจิกายน 2551
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การใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
                    นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด 
Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Netscape Communicator หรือ Internet Explorer ใหไปที่ 
http://www.istudent.sci.ubu.ac.th  จะปรากฏหนาจอดังรูป 1.1

รูป 1.1 หนาจอเขาสูโปรแกรม

วิธีใชงาน

1. ใหนักศึกษาที่ “นักศึกษา” 
2. พิมพรหัสประจําตัวและรหัสผาน
3. ที่ปุม “Login”

รูป 1.2 หนาจอ Login เขาสูโปรแกรมสําหรับนักศึกษา
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เมื่อเขาสูระบบของนักศึกษาเรียบรอยแลว ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอเมนูหลักดังรูป 1.3

รูป 1.3  หนาจอเมนูหลักสําหรับนักศึกษา

หนาจอเมนูหลักสําหรับนักศึกษาประกอบดวยขอมูลดังนี้
Menu คําอธิบาย

เปลี่ยนรหัสผาน ใชสําหรับเปลี่ยน password

ภาระอาจารยที่ปรึกษา แสดงขอมูลจํานวนภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ (ปจจุบัน)

งานวิจัยอาจารยที่ปรึกษา แสดงขอมูลของอาจารยไดแก ชื่อ – สกุล  สังกัดภาควิชา  ที่อยู  งานวิจัย 
ประวัติและผลงาน  รายชื่อนักศึกษาที่อยูในความดูแล

ทุน/คาใชจาย แสดงขอมูลทุนการศึกษาที่ไดรับ  รายการเบิกจายคาวัสดุ อุปกรณ  
สารเคมี และนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ แสดงขอมูลชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
การสอบเคาโครง  การสอบปองกัน และการนําเสนอผลงาน

การสอบ แสดงขอมูลการสอบประมวลความรู  การสอบวัดคุณสมบัติ และการ
สอบภาษาอังกฤษ

Logout ใชทําการ Log-out ออกจากระบบ

เมนูตางๆที่นักศึกษา
สามารถใชงานได

รหัสประจําตัว/ชื่อนักศึกษา
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2. การเปลี่ยนรหัสผาน

             
รูป 1.4  หนาจอเมนูหลักสําหรับนักศึกษา

วิธีใชงาน

1. ใหนักศึกษาที่ “เปลี่ยนรหัสผาน” 
2. กรอกรหัสประจําตัว รหัสผานเกา และรหัสผานใหม

รูป 1.5  หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน

3. คลิกที่ปุม “บันทึก”

เมื่อตองการ
เปลี่ยนรหัสผาน

ระบุรหัสผานใหม
ระบุรหัสผานใหม

ระบุรหัสผานเดิม

ระบุรหัสประจําตัว
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3. การตรวจสอบจํานวนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

รูป 1.6  หนาจอเมนูหลักสําหรับนักศึกษา

วิธีใชงาน

1. ใหนักศึกษาคลิกที่ “ภาระอาจารยที่ปรึกษา” 
2.  เลือกคนหาตามรหัส หรือ ชื่อ 
3.  กรอกขอมูลที่ตองการคนหา
4.  คลิกที่ปุม                เพื่อคนหา

  

รูป 1.7 หนาจอแสดงภาระงานอาจารยที่ปรึกษา

เลือกคนหา
ขอมูลตามรหัส 
 หรือ ชื่อ - สกุล แสดงจํานวนภาระ

งานอาจารยที่ปรึกษา
กรอกขอมูลที่
ตองการคนหา

เมื่อตองการคนหา
ขอมูล

เมื่อตองการ
ตรวจสอบภาระงาน
อาจารยที่ปรึกษา
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4. การตรวจสอบงานวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

รูป 1.8  หนาจอเมนูหลักสําหรับนักศึกษา

วิธีใชงาน

1. ใหนักศึกษาคลิกที่ “งานวิจัยอาจารยที่ปรึกษา” 
2. เลือกคนหาตามรหัส หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ตําแหนง หรือ ภาควิชา
3. กรอกขอมูลที่ตองการคนหา
4. คลิ้กที่ปุม                เพื่อคนหา

รูป 1.9 หนาจอแสดงงานวิจัยอาจารยที่ปรึกษา

เลือกคนหาขอมูลตาม รหัส 
หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ
ตําแหนง หรือ ภาควิชา

กรอกขอมูลที่
ตองการคนหา

เมื่อตองการคนหา
ขอมูล

เมื่อตองการ
ตรวจสอบงานวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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           ตัวอยางการคนหาขอมูล
1. เลือกคนหาตาม “ชื่อ”

2. คําคนระบุ “ชริดา”

3. คลิ้กที่ปุม                เพื่อคนหา    

รูป 1.10 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

รูป 1.11  หนาจอแสดงการคนหาขอมูลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต

เมื่อตองการ
แสดงขอมูล

เมื่อตองการ
แสดงขอมูล
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5. การตรวจสอบขอมูลทุนการศึกษา  รายการเบิกจายคาวัสดุ อุปกรณ  สารเคมี 
การนําเสนอผลงาน  และคาธรรมเนียมการวิจัย

รูป 1.12  หนาจอแสดงขอมูลทุนการศึกษา การใชเงินคาวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และคาธรรมเนียมการวิจัย

6. การตรวจสอบขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

รูป 1.13  หนาจอแสดงขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
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7. การตรวจสอบขอมูลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาอังกฤษ

รูป 1.14 หนาจอแสดงการสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาอังกฤษ
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  นิยมพันธ รองคณบดีฝายวิชาการ
ดร.นงคราญ  สระโสม      ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

รวบรวมและจัดทําขอมูล
นางอัญชลี  มาจันทร นักวิชาการศึกษา

ตรวจสอบขอมูล
นายปราการ  ภิรมยกิจ นักวิชาการศึกษา

จํานวนที่พิมพ พิมพครั้งที่ 1 จํานวน 200 เลม

ปที่พิมพ พ.ศ. 2553

พิมพที่ งานผลิตเอกสาร สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร




