ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
ด้ ว ยความมุ่ ง หมายให้ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ที่ 2 ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ต่ อ จาก
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น โดยการจั ดการศึกษาเน้ น หนั ก ทางด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้องการพั ฒ นาก าลั งคนของประเทศ ซึ่ งกาลั งมุ่งพั ฒ นาประเทศไปสู่ การเป็ น
ประเทศกึ่งอุต สาหกรรม และเพื่ อเป็ น การกระจายโอกาสทางการศึ กษา ให้ แก่ป ระชาชน ในเขต
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ได้รับ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่ มมากขึ้นรวมทั้ งให้ มหาวิท ยาลั ย
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง
การประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี เปิ ดทาการเรีย นการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้
ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี " โดยเปิดทาการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
มีนักศึกษารุ่นแรกจานวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2533 ได้ย้ ายสถานที่จัดการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยขอนแก่น มาประจา
ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ 10-11 ถนนวาริน-เดชอุดม ตาบลเมืองศรีไค อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ ประมาณ 5,228 ไร่ และเริ่มจัดการเรียน การสอนให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม
ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย แล้วในปี พ.ศ. 2534 คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด
ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาประจ า ณ สถานที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสมบู ร ณ์ โดยสภา
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดารงตาแหน่ ง
อธิการบดีเป็นคนแรก
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เปิ ดสอนระดับบั ณ ฑิ ตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ในระดับ
ปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชา
เกษตรผสมผสาน ต่ อ มาได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท และ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษา 31 หลักสูตร แยกเป็นปริญญาโท 20 หลักสูตร
ปริญญาเอก 11 หลักสูตร จานวน 6 คณะ 1 วิทยาลั ย โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่คณะ และมี
หน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ คือ “งานบัณฑิตศึกษาประจาคณะ” และสานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาส่วนกลาง เพื่อทาหน้าที่ประสานงานจัดการเรียนการสอน

ตราและสีประจามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น และเบื้องล่างของฐานมีคาเป็น
ภาษาไทย คาว่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ดอกบัวมีสีกลีบบัว อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
และ 3 เส้นที่เป็น ฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้าสายสาคัญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ คือ แม่ น้าโขง
แม่น้าชีและแม่น้ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้
ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบัน สาหรับดอกบัวตูมสามกลี บ
หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง และเส้นสี
เหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจามหาวิทยาลัย

ต้นไม้และดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ต้นกันเกรา เป็นต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม
ขจรขจาย แม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในดินอันขาดความอุดมสมบูรณ์ก็สามารถยืนต้น เจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้
กันเกราแข็งแรง และทนทานมาก ปลวกไม่สามารถทาลายได้ ทั้งยังมีน้ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไม้ได้ดีและขัด
เงาได้สวยงาม เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปีได้รับการจัดสรร
งบประมาณของประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่
นอกจากการออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้น เปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ในการที่จะร่วมสร้างสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
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