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อธิการบดี
กล่าวทักทายนักศึกษา

ยินดีต้อนรับ  นักศึกษาใหม่  ทุกท่านนะคะ

1

วิดีโอกล่าวทักทาย
อธิการบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิภ์ูริปรีชา

FreshyWELCOME



งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
มีระบบให้บริการ เช่น

Contact:
045-353-117  กองบริการการศึกษา

 กองบริการการศึกษา2

ระบบค้นหารายวิชาที่เปดิสอน

คู่มือการใช้งาน REG

การขอ Trainscript

ตารางสอบ

ระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน

คู่มือการศึกษา & หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน
 

(REG)

งานทะเบียนฯ ม.อุบล
เว็บไซต์กองบริการการศึกษา



● UBU WiFi & 4 Mbps Unlimited Internet Package     
เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

● UBU E-mail-Google&Microsoft
● UBU LMS ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
● myUBU Mobile application
● Office 365,Microsoft Azure
● ห้องคอมพิวเตอร์บริการกว่า 400 เครื่อง
● Tablet ให้บริการยืมคืนกว่า 50 เครื่อง
● Smart Learning Zone ห้องอ่านหนังสือและทํางานร่วมกัน
● Smart Classroom&Video Recording Room

Contact:

สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริการของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทร. 045-353-102
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

เว็บไซต์สํานักคอมพิวเตอร์ฯFanpage Facebook



library@ubu.ac.th

CONTACT:

บริการของสํานักวิทยบริการ
● สืบค้นฐานข้อมูลและทรัพยากรทางการศึกษา 

หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ
● บริการ Co-working space (24hrs.) 

และห้องประชุมกลุ่มย่อย
● ยืมคืน Online และบริการยืมระหว่างห้องสมุด
● พื้นที่สําหรับการเรียนรู้และค้นคว้า
● บริการระบบสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษา

045-353-140-42, 045-353-136-39, 045-353-148
สํานักวิทยบริการ

เว็บไซต์สํานักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ4

เปดิ-ปดิบริการFanpage Facebook



● สมัครเข้าหอพักนักศึกษา 
● ตรวจสอบรับไปรษณีย์ 
● จําหน่ายชุดนักศึกษาลิขสิทธิแ์ท้ 
● ของที่ระลึก
● โรงอาหารและร้านค้าในมหาวิทยาลัย

045-353-089 , 045-353-061-2

CONTACT:

เว็บไซต์สํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

บริการของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

5 สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

Fanpage Facebook



การให้บริการ

Fanpage  หอพักนักศึกษา

045-353-089, 045-353-061, 090-269- 693-9, 087-244- 242-2

สํานักงานหอพัก นักศึกษา ม.อุบล ฯ 

CONTACT:

หอพักนักศึกษา6

ข้อมูลเพิ่มเติม
หอพักนักศึกษา

ระเบียบ/ประกาศ 
(สําหรับนักศึกษา)

คู่มือ
การเขียนคําร้องสําหรับผู้

รับบริการ

ระบบบริการหอพัก

หอพักนักศึกษา



CONTACT:
045-353-008, 045-353-090
สํานักงานพัฒนานักศึกษา

ubustudent.d@ubu.ac.th

สํานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 บริการของสํานักงานพัฒนานักศึกษา

Website สํานักงานพัฒนานศ.

 

● งานอํานวยการ (แผนงบประมาณ การเงิน พัสดุ)
● งานพัฒนาทักษะนักศึกษา
● งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
● งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

         

Fanpage Facebook

7 สํานักงานพัฒนานักศึกษา



CONTACT:

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา

โดยมุ่งเน้น Smart 11 ด้าน และพัฒนากิจกรรมตาม
สมรรถนะมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปเีพื่อให้
นักศึกษามีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

045-353-092

งานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมปกีารศึกษา 63

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา8



-  กิจกรรมส่วนกลาง
ประกอบด้วยสโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

-  กิจกรรมส่วนคณะ
สโมสรนักศึกษาสังกัดคณะ/
วิทยาลัย

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

ubu.s.org@gmail.com

     องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีองค์กร 
กิจกรรมต่างๆดังนี้
 

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

CONTACT:

9 องค์การนักศึกษา

Fanpage Facbook



● ดูแลพิทักษ์สิทธิน์ักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

● สวัสดิการนักศึกษา 
● สวัสดิภาพนักศึกษา 
● ตรวจสอบการดําเนินงานของสโมสร

นักศึกษา  
 

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

CONTACT:

10 สภานักศึกษา งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

Fanpage Facebook



ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

ชมรมมี 5 ด้าน
1.ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(8ชมรม)
2.ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ(12 ชมรม)
3.ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม(8ชมรม)
4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม(3ชมรม)
5.ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(4 ชมรม)

ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา11



ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
เป็นระบบสําหรับบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม
บันทึกข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
หน่วยงานภายนอก รองรับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษา เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสมบูรณ์ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

CONTACT:

ลงทะเบียนกิจกรรมเว็บไซต์ทะเบียนกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

045-353-009

12 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา



สุขจากการให้...ด้วยการเป็นจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสาภายนอกมหาวิทยาลัย 
● โครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
● กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ
● กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน      

งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัย
● กิจกรรมบริจาคโลหิต
● กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

CONTACT:

13 กิจกรรมจิตอาสา
งานพัฒนาทักษะนักศึกษา

045-393-092

Facebook งานกิจกรรม นศ.



แนะแนวและจัดหางาน14

045-353-000 ต่อ 1096

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

● แนะแนวการศึกษาต่อ
● แนะแนวอาชีพ
● จ้างงานนักศึกษาทํางาน

ระหว่างเรียยน

CONTACT:

แนะแนวและจัดหางาน

ให้คําแนะนําและเตรียมตัวนักศึกษาให้
พร้อมก่อนไปสมัครงาน ตั้งแต่การเขียน 
resume การสัมภาษณ์งาน การสร้าง
บุคลิกภาพที่ดี การเสริมสร้างความ
มั่นใจ รวมถึงการเตรียมตัวใช้ชีวิตใน 
สถานที่ทํางานอย่างเหมาะสม 

โทรสาร 045-353-033



045-353-000 ต่อ 1096

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

CONTACT:

เว็บไซต์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     
นักศึกษาพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

โดยแบ่งงานให้บริการออกเป็น 3 ด้านดังนี้

1.   เงินอุดหนุนทางการศึกษานักศึกษาพิการ

2.   บริการสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก

3.    พัฒนานักศึกษาพิการ

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุน
ทางการศึกษา

-เป็นคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

-ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่
สอง      

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ15



บริการให้คําปรึกษา16

 045-353-033 หรือ 045-353-091

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

บริการให้คําปรึกษา

CONTACT:

บริการให้คําปรึกษา

งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คําปรึกษา

บริการให้คําปรึกษาให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30น. ที่สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น2 
นัดหมายขอรับการปรึกษาได้ที่ โทรศัพท์ 045-353-033 
หรือ 045-353-091



ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น  5 ประเภท ดังนี้
17 ทุนการศึกษา

045-353-033

CONTCT:

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์                
ได้สนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษา          
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  จากภาครัฐ 
และจากภาคเอกชน ซึ่งแบ่งเป็นทุนรายป ี  
หรือทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา 

สมัครทุนและเบิกจ่าย

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

(1)  ทุนผู้ยากจน   เป็นทุนสําหรับผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน

(2)  ทุนผู้ด้อยโอกาส  เป็นทุนสําหรับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

(3)  ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน  เป็นทุนสําหรับนักศึกษา ซึ่งประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผล 
กระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา

(4)  ทุนบริจาค  เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก จากภาครัฐและเอกชน

(5)  ทุนประเภทอื่น ๆ  เช่น ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้ทําคุณประโยชน์ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรม หรือ ด้านกีฬา  ทุนยืมเพื่อการศึกษา 

และทุนเรียนดี



ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ข้อมูลสําหรับผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CONTACT:

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา18 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

045-353-090

ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ (กยศ.)

ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก
ของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.)



CONTACT:

กรณีเจ็บ-ปว่ย

โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริการต่างๆและสิทธิ
การรักษาพยาบาล
-   คลินิกตรวจโรคผู้ปว่ยนอกทั่วไป 
- แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
- คลินิกสุขภาพจิต 
- คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 
- คลินิกพิเศษเฉพาะโรคและบริการส่งเสริมสุขภาพ 
- คลินิกทันตกรรม 
- ศูนย์รังสีวิทยา 
- แผนกกายภาพบําบัด 
- บริการฟิตเนส 
- ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์(LAB)

วิดีโอแนะนําเว็บไซต์โรงพยาบาล
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

045-353-909
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



045-353-118

การแต่งกายที่ถูกระเบียบ
 - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ถูกระเบียบคือความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 - การแต่งกายไม่ถูกระเบียบเป็นความผิด
วินัยนักศึกษา

วินัยนักศึกษา
  - เข้าใจถึงกฎ ระเบียบการเป็นนักศึกษา และ
การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 - ไม่เป็นผู้กระทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
หรือกฎหมาย  การฝ่าฝืนจะถูกดําเนินการทาง
วินัยนักศึกษา

หนังสือรับรองความประพฤติ
 - การตรวจประวัติการกระ
ทําผิดวินัยนักศึกษา
 - การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสีขาว
- สร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการร่วมกัน แก้ปัญหายาเสพติด 
ปลูกฝังให้นักศึกษาคิดดีทําความดี มีทักษะ
ชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดและ           
สิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนร่วมในการ 
สอดส่องเฝ้าระวัง ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา    
แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย

CONTACT:

วินัยและสวัสดิภาพนศ.

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

วินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
- สิทธิประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษา 
- สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุและค่าสินไหมทดแทนกรณี        
การรักษาจากอุบัติเหตุ

20 วินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา



นักศึกษาวิชาทหาร21

เว็บไซต์

● นักศึกษาวิชาทหาร
- สร้างเสริมวินัยและภาวะผู้นําเป็นกําลังพลสํารอง
ที่มีประสิทธิภาพของกองทัพ 

        - สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปทีี่ 1-5

● ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
        - ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ           
ราชการทหาร  (กองประจําการ)  

- การยื่นคําร้องและเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
        - การนําปลดบัญชีเป็นกําลังสํารอง กรณีสําเร็จการฝึก
วิชาทหาร ชั้นปทีี่ 3
 CONTACT:

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

045-353-091

045-353-012
สอบถามขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

สอบถามการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Fanpage Facebook



กีฬาเพื่อสุขภาพ
● ให้คําปรึกษาการจัดโครงการชมรมด้านกีฬา
● โครงการกีฬาภายในของนักศึกษา เช่น 

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ กันเกราเกมส์

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
● กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
● โครงการเก็บตัวนักกีฬา 
● การทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา 

งานบริการและ 
สวัสดิการนักศึกษา22 กีฬา

กีฬามหาวิทยาลัย



045-353-008 ต่อ 7546

การให้บริการ

ศูนย์กีฬา สระว่ายนํ้า

CONTACT:

งานบริการและ  
สวัสดิการนักศึกษา

งานกีฬา สํานักงานพัฒนานักศึกษา

สนามกีฬา

บริการสถานกีฬาและอุปกรณ์23



เนื้อเพลง :มาร์ชม.อุบลฯ&
ม.อุบลฯสัมพันธ์

Youtube

- มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ม.อุบลฯ สัมพันธ์ 
- มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต 
- อรุณเบิกฟ้า 
- กันเกรา ตําเส้า มันปลา 
- เสน่ห์เมืองอุบล ฯ
- อย่าทิ้งให้กันเกราเฉาโรย 
- เรารักเมืองอุบล ฯ 
- ม.อุบล ฯ ของเรา 
- เต้นรําสองฝ่ังลํานํ้ามูล 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- อุบลราชธานีศรีวนาลัย 
- รวมใจร้อยไมตรี

Fanpage TC

บทเพลงมหาวิทยาลัย24



แผนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนที่มหาวิทยาลัย25

คลิปแนะนําสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



Check In UBU

● หนองอีเจมส์ 
● สนามกีฬากลาง 
● อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ
● ลานบึกบึน
● หอสมุดกลาง (สํานักวิทยบริการ)
● ปา้ยหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
● ตลาดนัดมออุบลฯ 
● UBU Co-working Space

สถานที่ Check In 
ใน มหาวิทยาลัย        
อุบลราชธานี 
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ร้านอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย
● Cafe Amazon

● Plateaux Coffee UBU         

(คณะบริหารฯ,คณะวิศวะฯ,ว.แพทย์ฯ)

● MIRUN CAFÉ

● Cafe'Chapayom UBU

● PEONY Coffee and Eatery at Sci-UBU

 

●  บาโคนี

● โรงอาหารกลาง1

● โรงอาหารกลาง 2

● FoodCenter

 อาหารและเครื่องดื่ม27



CONTACT:

28

● ระบบจราจรดูแลความปลอดภัยการจัดกิจกรรมต่างๆ                

ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

● อํานวยความสะดวกการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยทุกวัน

● บัตรอนุญาต เข้า-ออก ในมหาวิทยาลัย

● การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร.045-353063/ 045-353065

● มีจุดอํานวยความสะดวกในการเติมลมรถจักรยานยนต์ (ฟรี)

● บริการพ่วงแบตเตอรี่ภายในมหาวิทยาลัย

045-353-063, 045-353-065

สายด่วน รปภ.
ศูนย์วิทยุบ้านบัว/ สํานักงานรักษา
ความปลอดภัยฯ

สายด่วน รปภ.



งานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา กู้ชีพ ม.อุบลฯ29

การบริการและขอใช้รถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

085-313-249-1, 1669
CONTACT:

กู้ชีพ ม.อุบลฯ

ขั้นตอน
การขอใช้บริการรถกู้ชีพ

กู้ชีพ ม.อุบลฯ

นักศึกษาจิตอาสาเพื่อนักศึกษา และประชาชน

Fanpage กู้ชีพ



CONTACT:
045-353-008 
งานอํานวยการ

รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสนองตอบ
ความต้องการของผู้รับบริการ

ช่องทางการร้องเรียนและเสนอแนะ30



CONTACT:

เวลาเปดิบริการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.

045-353-008, 045-353-090
 สํานักงานพัฒนานักศึกษา

สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ubustudent.d@ubu.ac.th
เว็บไซต์ : สํานักงานพัฒนานักศึกษา

31 Contact : สํานักงานพัฒนานักศึกษา


