ภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาต่างชาติ การรับเข้าศึกษา จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป สำ�หรับนักศึกษาไทย สามารถติดต่อขอข้อมูลและระเบียบการสมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและหลักสูตร สำ�หรับข้อมูลเพิ่ม
เติมโปรดติดต่อโดยตรงได้ที่คณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  

อุบลราชธานี

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น ห้องสมุด ศูนย์เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง สำ�นักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ศูนย์สุขภาพ ร้านหนังสือ หอพักนักศึกษา แฟลตบุคลากร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สระว่ายนำ�้ อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจ (โรงแรม) ศูนย์ประชุม ฯลฯ

ตัวอย่างเกียรติยศและผลงานที่ได้รับรางวัล

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รอบคัดเลือก  
Schneider University
  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รชมเชย ในการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2552 – 2553

นักศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสุกล

บุคลากร

รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงาน
ตีพมิ พ์ในวารสารทีม่ คี า่ Impact Factor จำ�นวน 9 ผลงานในงานวิจยั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ 4
ผศ.ดร. อุดม ทิพราช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ได้รบั การคัดเลือกรางวัล “ผูท้ �ำ คุณประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษา” ของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำ�ปี 2553
ผศ.ดร. พรพรรณ  พึง่ โพธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั ทุนวิจยั ลอริอลั ประเทศไทย เพือ่ สตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2553
รศ.ดร. กุ ล เชษฐ์ เพี ย รทอง ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารด้ า นพลั ง งานมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2553
ผศ.ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ “เครื่องต้นแบบฉายรังสีอินฟาเรด เพื่อกำ�จัดแมลงในข้าวสารหอม
มะลิอินทรีย์”
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลอาจารย์
แพทย์ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (รางวัลจากแพทยสภา) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

งานวิเทศสัมพันธ์ สำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045 353038-40, 52
โทรสาร 045 288394
ubu.inter@gmail.com

ในนามสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระผมขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วย
ความยินดียิ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว      
ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบทบาทสำ�คัญต่อการศึกษาและชุมชนในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มน้ำ�โขงในยุคโลกาภิวัฒน์
ในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้  บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมุง่ มัน่ ทำ�งาน
อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาและคงไว้ซึ่งคุณภาพทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งต้องสร้างและ
ขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับทั้งในและต่างประเทศ
กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ารต้อนรับจากอธิการบดี

UBU
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือร่วมใจทำ�งาน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ อันจะส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอีสานใต้ ซึ่งเป็น
ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และแฝงไปด้วยศักยภาพในการพัฒนา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ไม่วา่
จะเป็นในด้านการวิจยั โครงการร่วม และโครงการแลกเปลีย่ นต่าง ๆ ซึง่ ล้วนมีบทบาทสำ�คัญ
ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง (GMS) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบัน
การเรียนการสอนชั้นนำ�ของอาเซียน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องทำ�งานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ให้มั่นใจว่าบุคลากรและนักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี
2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และมีความปลอดภัย
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://www.ubu.ac.th
ในนามบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ขอต้อนรับทุกท่านสู่
รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ารต้อนรับจากอธิการบดี

“ทูตไบเออร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม ประจำ�ปี 2552”  ได้รบั ทุนการศึกษา
นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ สอบได้คะแนนสูงสุด โครงการ IRPUS
นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รบั รางวัล
ความรู้เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๓ กลุ่มกฎหมายแพ่งและ
รองชนะเลิ
ศอันดับสอง ประเภทเยาวชนจากการเข้าร่วมโครงการ
พาณิชย์ ของสำ�นักฝึกอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติ
ประกวดออกแบบเครื
่องประดับ ครั้งที่ 4
บัณฑิตยสภา  
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยโครงการ
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ สอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
ประกวดแผนการตลาดสำ
� หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จาก สภาเภสัชกรรม
สุ
ข
ภาพ
ครั
ง
้
ที
่
4
ร้ อ ยละของการสอบผ่ า นสู ง เป็ น อั น ดั บ สองของประเทศ  
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์
รางวัล Distinction Award, Poster Presentation สาขา
Pharmaceutical Practice ผลงานวิจัยเรื่อง Effects of ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 ได้รับทุนวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนความ
Health Promotion with Yaga in Patients with Type 2 สัมพันธ์ทางสังคมภายใต้กระแสการพัฒนาในชุมชนอีสานใต้ ได้  
Diabetes ในการประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ เมื่อ รับทุน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (UMAP) และทุนโครงการแลกเปลีย่ น
วันที่ 13-14 ก.พ. 2553
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ บุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ นำ�โ้ ขง (GMS)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลเกียรติยศสถิติ
อันดับ 1 Animation โครงการ E-SAAN PITCH ประเภท    
สู
ง
สุ
ด
อั
นดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ เครื่องยนต์
2D รางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุม
ฮอนด้
า
4 จังหวะ ระดับอุดมศึกษา รางวัลชมเชยการประกวด
วิชาการนานาชาติ (PACCON 2010) รางวัลชนะเลิศทั้ง
ประเภทเยาวชน และนักศึกษา ในโครงการประกวดหนัง เรียงความภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่อง His Majesty the King              
สั้นด้านพลังงานที่จัดโดยสำ�นักงานวิชาการพลังงานภาค 7 ‘The Great Engineer’ ชนะเลิศและเกียรติบัตรการแข่งขัน   
กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2553 รางวัล หุ่นยนต์จุดเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ประเภท Entertainment Application อันดับ 2 การประกวดโครงการด้านวิศวกรรมปฐพี เรื่อง การ
รางวัลที่ 2 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประเทศไทย วิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือของกำ�แพงดิบแบบเข็มพืดแบบมีสมอยึด  
รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
ในการประชุมวิชาการจากสมาคมฟิสิกส์ไทย ปี 2552 รางวัล พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญพระราชทาน
ชมเชยโครงการ SIPA GAME Contest 2009  รางวัลชมเชย รางวัลเรียนดี จากกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
โครงการประกวดสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนประเภท มกุฎราชกุมาร   รางวัลเกียรติคุณทุนสนับสนุนโครงงานจากการ
สื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย         แข่งขัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม FRID  จาก NECTEC  เกียรติบตั ร

ารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม และภาคการศึกษาปลาย
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม สำ�หรับบางรายวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิชาและหลักสูตร

เ กี่ ย ว กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการ
เรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531
มี ฐ านะเป็ น วิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช
2533 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
ของรัฐ ลำ�ดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตั้ ง
อยู่ ใ นเขตอำ � เภอวาริ น ชำ � ราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติด
กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
และกั ม พู ช า อยู่ ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ ๖๕๐ กิโลเมตร การคมนาคมเป็น
ไปอย่ า งสะดวกโดยสามารถเดิ น ทางโดย
รถยนต์ รถประจำ�ทาง รถไฟและเครื่องบินได้
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดการเรียนการสอน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย
และ ๑ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตมุกดาหาร
โดยจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีบุคลากร
สายวิชาการ ประมาณ ๗๐๐ คน บุคลากร                        

สายสนั บ สนุ น ประมาณ ๘๐๐ คน และมี
นักศึกษา ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน
วิ สั ย ทั ศ น์ : มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ ป็ น
สถาบันชั้นนำ�แห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�
โขงและอาเซียน
พันธกิจ :
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากลมีคณ
ุ ธรรมนำ�ความรู้ คิดเป็น ทำ�เป็น
และ ดำ�รงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่และผลงานสร้างสรรค์ ทีส่ ามารถนำ�
ไป ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มนำ�้โขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
4. ทำ�นุบำ�รุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น และภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
www.cmp.ubu.ac.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
www.agri.ubu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
      (วิชาเอกพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์)
- สาขาวิชาประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
    (วิชาเอกพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การประมง)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(วิชาเอกพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การประมง)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์
www.sci.ubu.ac.th
วิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาอาชีวอนามัย
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.eng.ubu.ac.th
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ - สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
www.app.ubu.ac.th
ศิลปประยุกต์บัณฑิต 		
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 			
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยาเขตมุกดาหาร
www.muk.ubu.ac.th
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์
www.nurse.ubu.ac.th
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
www.phar.ubu.ac.th
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
www.la.ubu.ac.th

คณะนิติศาสตร์
www.law.ubu.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา

นิติศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์
www.pol.ubu.ac.th
รัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 			
- วิชาเอกการบริหารองค์การ
- วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งานวิจัย

มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ง านวิ จั ย ในหลากหลายสาขา            
โดยมุง่ เน้นงานวิจยั ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนในแถบอีสานใต้ และอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่นำ�้โขง  มีศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อุทยานวิทยาศาสตร์
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นางา คณะเกษตรศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์   และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาค
ลุ่มนำ�้โขง คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น
โครงการวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่
โครงการวิจัยต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส โครงการวิจัยสาย
พันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ สายพันธุ์ “อุบลพาสพาลัม” โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนายาตัวใหม่ในการรักษาโรควัณโรคให้มีประสิทธิภาพ และโครงการ
วิจัยด้านพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น  

คณะบริหารศาสตร์
www.bus.ubu.ac.th
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์

เครือข่ายความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   
ทั้งในระดับบุคคลและในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และได้ลงนามบันทึก
ช่วยจำ�ความร่วมมือทางวิชาการ (MoUs) กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนีแ้ ล้ว ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการอืน่ ๆ อาทิเช่น เครือข่าย
ASEA-UNINET, EACC, GMSARN,  และ UMAP เป็นต้น

