




ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 64ทุกท่านนะคะ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 64ทุกท่านนะคะ



การขอ Tra��c���tการขอ Tra��c���t

045-353-117-8 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
เว็บไซต์ RE�เว็บไซต์ 

กองบริการนักศึกษา



UB� ���I & �-ma��

วิธีตรวจสอบรหัสผ่าน 
UB�-�i��

MyU�� ���li����on
An��o�d & �OS



จองห้องประชุมออนไลน์



สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

บริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ์บริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

045-353-038,045-353-039,045-353-040
,045-353-052

ให้คําปรึกษาเร่ืองทุนการศึกษา
/ทุนแลกเปล่ียนต่างประเทศ
En��is� C��n�� ปรึกษาเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ขออนุมัติจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

ให้คําปรึกษาเร่ืองทุนการศึกษา
/ทุนแลกเปล่ียนต่างประเทศ
En��is� C��n�� ปรึกษาเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ขออนุมัติจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

ออกหนังสือรับรองบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบการใช้ภาษาในบทคัดย่อ 
แบบฟอร์ม หรือ เอกสารราชการอ่ืน
(ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย)
ออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ออกหนังสือรับรองบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบการใช้ภาษาในบทคัดย่อ 
แบบฟอร์ม หรือ เอกสารราชการอ่ืน
(ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย)
ออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

in���c�o�@���.ac.��
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7
หอพัก
หญิง

หอพัก
ชาย
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ปฎิทินกิจกรรมปีการศึกษา 64

9

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีนโยบายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักศึกษาโดยมุ่งเน้น 
Sma�� 11 ด้านดังน้ี

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีนโยบายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักศึกษาโดยมุ่งเน้น 
Sma�� 11 ด้านดังน้ี
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องค์ การ นักศึกษา
ประกอบด้วย 
สโมสร นักศึกษา มหา วิทยาลัย อุบล ราชธานี
สภานักศึกษา มหา วิทยาลัย อุบล ราชธานี
สโมสร นักศึกษา คณะ

กิจกรรม ส่วนขององค์การ นักศึกษา ระดับคณะ

กิจกรรม ส่วนขององค์การ ระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรม ส่วนของมหาวิท ยา ลัย

จัดกิจกรรม โดย สโมสร นักศึกษา คณะ  และชุมนุม ต่างๆในคณะ

จัดกิจกรรม พัฒนา นักศึกษา โดยสโมสร นักศึกษา   
และชมรมสังกัด สโมสร นักศึกษา   
มหา วิทยาลัย อุบล ราชธานี

จัดกิจกรรม พัฒนา นักศึกษา โดยสํานักงาน 
พัฒนา นักศึกษา และงานพัฒนา นักศึกษา 
ของคณะต่างๆ

ปฏิทินกิจกรรมองค์การนักศึกษา



สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคือตัวแทนของนักศึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกอบด้วย

-  สโมสรกลาง
-  สโมสรคณะ
-  สโมสรวิทยาลัย

-  สโมสรกลาง
-  สโมสรคณะ
-  สโมสรวิทยาลัย
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ชมรมมี 5 ด้าน
1.ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5.ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ชมรมมี 5 ด้าน
1.ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5.ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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-  เป็นระบบบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม

-  บันทึกข้อมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

    ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหน่วยงาน

    ภายนอก
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บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯเปดิแหล่งเรียนรู้
 UB� �tu���t F��� แห่งใหม่ พร้อมเปดิค่ายเกษตรพัฒนา คร้ังท่ี 18

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้แนวทาง

การสร้างเสริมจิตสํานึกการขับข่ีปลอดภัยและสอบใบขับข่ี

สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปกีารศึกษา



16 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

1095

ระหว่างเรียนระหว่างเรียน
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UB� we��n��� m���
ศูนย์สุขภาวะจิตนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา



19
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
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V�O แนะนํากองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล

ข้ันตอนการกู้ยืมกองทุนเงินกู้
เพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 64

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนคุณทรัพย์ (กยศ.)
ซ่ึงมี 4 ลักษณะ สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก Q� �od� ข้อมูลสําหรับผู้กู้ยืมเงิน

ข้อมูลสําหรับผู้กู้ยืมเงิน



21 สวัสดิภาพนักศึกษา

สวัสดิภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี่

่บ้านเลขที่ 85
-  การย้ายทะเบียนบ้านเข้า
บ้านเลขที 85่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศ
กําหนดนโยบายและมาตรการ
เก่ียวกับการดําเนินการ
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี



วินัยนักศึกษา

วินัยนักศึกษา

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา & งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

แบบยื่นคำร้องขอออกหนังสือ
รับรองความประพฤตินักศึกษา
(แบบออนไลน์)

แบบยื่นคำร้องขอออกหนังสือ
รับรองความประพฤตินักศึกษา
(แบบออนไลน์)

วินัยนักศึกษา
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UBU Healthy Bodies Challenge 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา



งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
25

ฟิตเนสฟิตเนส สนามบาสสนามบาส สนามฟุตซอลสนามฟุตซอลสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําสนามกีฬาสนามกีฬาศูนย์กีฬาศูนย์กีฬา
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ป้ายคณะ
ต้นน้ําร่องก่อ
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32 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา

ข้อบังคับ นักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มหา วิทยาลัย อุบล ราชธานี ข้อบังคับ นักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มหา วิทยาลัย อุบล ราชธานี 

สวัสดิภาพนักศึกษาสวัสดิภาพนักศึกษาวินัย/
ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

วินัย/
ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กีฬากีฬา

ประกาศมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังโควิด-19

ประกาศมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังโควิด-19

ประกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรม
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34 มาตรการปอ้งกันและ
เฝ้าระวัง Cov�� 19

Hub U�� งานควบคุมโรค วัคซีนโควิด 19 A�F�

มาตรการ/ประกาศ
/แนวปฎิบัติ (CO��� 19)
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หรือ 045-353-091
งานบริหารทัวไป่

ระบบรับฟงเสียงนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Voice of Students and Stakeholders )
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