
Austen Tech

คําแนะนาํสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์

งานบรกิารการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์



-วทิยาศาสตรช์วีภาพ
-เคมี
-ฟ�สกิส์
-วทิยาศาสตรศึ์กษา
-คณิตศาสตรศึกษา
-เทคโนโลยสีารสนเทศ

เรียนวันจันทร์-อาทิตย์
-เทคโนโลยสีารสนเทศ

เรียนเสาร์-อาทิตย์
-วทิยาศาสตรศึ์กษา
-คณิตศาสตรศึกษา

เรียนแบบช่วงเดียว

หลักสตูรที�เป�ดสอน
ระดับปรญิญาโท



หลักสตูรที�เป�ดสอน
ระดับปรญิญาเอก

-เคมี
-ฟ�สกิส์
-วทิยาศาสตรศึ์กษา

เรียนวันจันทร์-อาทิตย์
-วทิยาศาสตรศึ์กษา

เรียนเสาร์-อาทิตย์



อัตรา
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ระดับปรญิญาโท

25,000.-บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวันจันทร์-อาทิตย์

35,000.-บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์

40,000.-บาท/ป�การศึกษา

หลักสูตรแบบช่วงเดียว



อัตรา
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ระดับปรญิญาเอก

30,000.-บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวันจันทร์-อาทิตย์

35,000.-บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์



เฉพาะนักศึกษาที�ได้รับทุนการศึกษาหรือ
ทุนวิจัยที�สนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย  

อัตราค่าธรรมเนียมการวจิยั

ค่าธรรมเนียมการวจิยั 50,000.- บาท/ภาคการศึกษา



6,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลา
หลักสูตรกําหนด

-วชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
1,500.- บาท
-วชิาปฏิบติัการ/วทิยานิพนธ/์
 การค้นควา้อิสระ หน่วยกิตละ
2,000.- บาท

ค่าธรรมเนียมรายวิชา

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

ในกรณี
ไมส่าํเรจ็การศึกษา
ภายในเวลาที�กําหนด

(ระดับปรญิญาโท 2 ป�การศึกษา 
 และระดับปรญิญาเอก 3 ป�การศึกษา)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษา



คณะวทิยาศาสตรใ์หง้บสนบัสนนุในการทําวทิยานิพนธ/์
การค้นควา้อิสระสาํหรบันกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา

 เป�นค่าวสัด ุอุปกรณ์ สารเคม ีและการนาํเสนอผลงานสาํหรบันักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา

ระดบัปรญิญาโท
30,000.-บาท/คน/ตลอดหลักสตูร
(สาํหรบันักศึกษาที�เขา้ศึกษาในป�
การศึกษา 2564 เป�นต้นไป)

ระดบัปรญิญาเอก
50,000.-บาท/คน/ตลอดหลักสตูร



แผนการดําเนินงานวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
 

ตามข้อบังคับ ม.อบ. วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2564
 

   การสอบป�องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 ภายในเทอมที� 1

การแตง่ตั�งอาจารย์ที�ปรกึษาวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ

การสอบวัดคุณสมบัติ ป. เอก

(สอบประมวลความรู ้เฉพาะ ป โท แผน ข : ภายในเทอมที� 3 (กอ่นการ
สอบเค้าโครง))

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ก 1  : ภายในเทอมที� 2
แผน ก2  แผน ข  : ภายในเทอมที� 3
แบบ 1.1  แบบ 1.2  : ภายในเทอมที� 3
แบบ 2.1 แบบ 2.2  : ภายในเทอมที� 4
(สําหรบันักศึกษาระดับปรญิญาเอกตอ้งสอบผา่นการสอบวัด
คุณสมบัตกิอ่น)

สอบครั�งที� 1 
   หลังลงทะเบียนและได้ผลการประเมนิครบตามโครงสรา้ง
หลักสูตร หรอื
   กรณีสอบไมผ่า่นครั�งที� 1 ให้สอบครั�งที� 2 ภายในภาค
การศึกษาปกตถัิดไป

แบบ 1 ภายในเทอมที� 1 และแบบ 2 ภายในเทอมที� 2



-TOEFL (Paper Based)  ไมต่�ากวา่ 425 คะแนน  หรอื
-TOEFL (Computer Based) ไมต่�ากวา่ 120 คะแนน หรอื
-TOEFL (Internet Based) ไมต่�ากวา่   40 คะแนน หรอื
-IELTS   (Academic Module) ไมต่�ากวา่   3.5 คะแนน  หรอื
-Computer  Based TU-GET (120 คะแนน)  ไมต่�ากวา่ 40 คะแนน  หรอื
-CU-TEP (120 คะแนน) ไมต่�ากวา่  34 คะแนน หรอื
-TOEIC (990 คะแนน) ไมต่�ากวา่ 400 คะแนน  หรอื
-UBU-TEST ไมต่�ากวา่ รอ้ยละ 30

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษแรกเขา้ศึกษา 
สาํหรบันกัศึกษาระดับปรญิญาเอก



เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสาํหรบัสาํเรจ็การศึกษา 
นกัศึกษาระดับปรญิญาโท

-TOEFL (Paper Based)  ไมต่�ากวา่ 450 คะแนน  หรอื
-TOEFL (Computer Based) ไมต่�ากวา่ 135 คะแนน หรอื
-TOEFL (Internet Based) ไมต่�ากวา่   55 คะแนน  หรอื
-IELTS   (Academic Module) ไมต่�ากวา่   4.5 คะแนน หรอื
-Computer  Based TU-GET ไมต่�ากวา่ 35 คะแนน หรอื
-CU-TEP (120 คะแนน) ไมต่�ากวา่  55 คะแนน หรอื
-TOEIC (990 คะแนน) ไมต่�ากวา่ 445 คะแนน หรอื
-UBU-TEST ไมต่�ากวา่ รอ้ยละ 45 หรอื
-ลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านวชิา 1421700 ภาษาองักฤษสาํหรบับณัฑติศกึษา



เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสาํหรบัสาํเรจ็การศึกษา 
นกัศึกษาระดับปรญิญาเอก

-TOEFL (Paper Based)  ไมต่�ากวา่ 500 คะแนน หรอื
-TOEFL (Computer Based) ไมต่�ากวา่ 173 คะแนน หรอื
-TOEFL (Internet Based) ไมต่�ากวา่   61 คะแนน หรอื
-IELTS   (Academic Module) ไมต่�ากวา่   5 คะแนน หรอื
-Computer  Based TU-GET ไมต่�ากวา่ 40 คะแนน หรอื
-CU-TEP (120 คะแนน) ไมต่�ากวา่  60 คะแนน หรอื
-TOEIC (990 คะแนน) ไมต่�ากวา่ 600 คะแนน หรอื
-UBU-TEST ไมต่�ากวา่ รอ้ยละ 55 หรอื
-ลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านวชิา 1421700 ภาษาองักฤษสาํหรบับณัฑติศกึษา



ผลสอบภาษาองักฤษ
ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป� นับจากวนัประกาศผล
จากมหาวทิยาลัยอบุลราชธานีหรอื
สถาบนัทดสอบทางภาษา จนถงึวนัที�
ยื�นผลสอบตอ่หลกัสตูรหรอืสาขาวชิา

 



1. ลงทะเบยีนเรยีนครบตามโครงสรา้งหลักสตูร
2. คะแนนเฉลี�ยสะสม ไมตํ่�าวา่ 3.00
3. สอบผ่านเค้าโครงวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
4. สอบผ่านการประมวลความรู ้(เฉพาะแผน ข)
5. สอบผ่านวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
6. ผลสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ 
7. ผลงานตีพมิพ์
8. สง่รูปเล่มวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์

เกณฑ์การสาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโท



1. ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเขา้ศึกษา
2. เรยีนครบตามโครงสรา้งหลักสตูร
3. คะแนนเฉลี�ยสะสม ไมตํ่�าวา่ 3.00 (เฉพาะแบบ 2.1 กับ 2.2)
4. สอบผ่านการวดัคณุสมบติั  
5. สอบผ่านเค้าโครงวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
6. สอบผ่านวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
6. ผลสอบภาษาอังกฤษสาํเรจ็การศึกษา 
7. ผลงานตีพมิพ์
8. สง่รูปเล่มะฉบบัสมบูรณ์

เกณฑ์การสาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอก



  วธิกีารตรวจสอบรหัสผ่านเขา้ใชง้าน
UBU-WiFi ของ นศ. 

https://irs.ubu.ac.th/ocn/wifi_irs/

www.reg.ubu.ac.th

https://goo.gl/jtFhrg
https://goo.gl/jtFhrg
https://goo.gl/jtFhrg
https://irs.ubu.ac.th/ocn/wifi_irs/


http://student.ubu.ac.th/#





ประเภทของการ
ลงทะเบยีนเรยีน

- วชิาที�เป�ดสอนทั�งรายวชิา
บรรยายและวชิาปฏิบติัการ

แบบปกติ

เฉพาะ
-วชิาวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
-รายวชิาที�กําหนดใหล้งทะเบยีน 
 เรยีนแบบไมน่ับหน่วกิต(Audit)

แบบพิเศษ



การลงทะเบยีนเรยีน
ของนักศึกษาระดับฑิตศึกษา

ผ่านระบบทะเบยีนออนไลน์ (www.reg.ubu.ac.th)

www.reg.ubu.ac.th



ตัวอยา่งหน้าจอเมนูหลักของนักศึกษา
 



ตัวอยา่งหน้าจอการลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษา
 



ตัวอยา่งหน้าจอการลงทะเบยีนเรยีนแบบพเิศษ
สาํหรบัรายวชิาที�ไมน่ับหน่วยกิต (Audit)



ตัวอยา่งหน้าจอการลงทะเบยีนเรยีนแบบพเิศษ 
สาํหรบัวชิาวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ



ตัวอยา่งหน้าจอยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีน



กําหนด
การลงทะเบยีน
เรยีนและ

การชาํระเงิน
ค่าลงทะเบยีน

2/2564

14 พฤศจกิายน 2564

วันสุดท้ายลงทะเบียนเรียน

28 พฤศจกิายน 2564

วันสุดท้ายชาํระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน
ไม่เสียค่าปรับ



โปรแกรมฐานขอ้มูลระดับบณัฑิตศึกษา
http://www.thesis.sci.ubu.ac.th/Login



ตัวอยา่งขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลระดับบณัฑิตศึกษา



เว็บไซต์ของคณะ www.sci.ubu.ac.th



เว็บไซต์ของคณะ www.sci.ubu.ac.th



ข้อบังคับที�เกี�ยวกับบัณฑิตศึกษา



แบบฟอร์มที�เกี�ยวกับบัณฑิตศึกษา



ป�ญหาที�พบบอ่ย



ลงทะเบยีนเรยีน
ไมถ่กูต้อง ลงทะเบียนไม่ถูกเวอร์ชั�น



ลงทะเบยีนเรยีน
ไมถ่กูต้อง

ประเภทการลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง



อัตราค่าธรรมเนียม
ไมถ่กูต้อง

ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ก่อนชาํระเงิน



การทํา
วทิยานิพนธ/์

การค้นควา้อิสระ

ชื�อเรื�องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ไม่ตรงตามคําสั�งแต่งตั�งของมหาวิทยาลัย



การทํา
วทิยานิพนธ/์

การค้นควา้อิสระ

ระบุผลสอบป�องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ไม่ถูกต้อง



การทํา
วทิยานิพนธ/์

การค้นควา้อิสระ

นักศึกษาใช้เวลาแก้ไขรูปเล่มกับมหาวิทยาลัย
เกินระยะเวลา 30 วัน



นักวชิาการศึกษา ชาํนาญการ
นางอัญชลี มาจันทร์

นักวชิาการศึกษา
นางสาวปริยากร พิมเงิน

เจา้หนา้ที�ผูป้ระสานงานดา้นบณัฑิตศึกษา
คณะวทิยาศาสตร์



งานบรกิารการศึกษา ชั�น 1 อาคารวจิยั 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.045-353400-4 ต่อ 4417 หรอื 4599
โทรสาร.045-353422

 https://www.facebook.com/scienceeducationubu

การติดต่อประสานงาน

https://www.facebook.com/scienceeducationubu


สอบถามเพิ�มเติม


