23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคณะวิชาทั ้งหมด 6 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริ หารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงุ กว่า 8,700 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
5. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
5.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.+ใบอนุญาตฯและ ท.บ.(หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
5.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
5.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
5.4 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
13,110 บาท

มอบ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

พืชสวน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

5
6

3

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น
เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชไร่
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรผสมผสาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรผสมผสาน

สัตวศาสตร์

มอบ. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะบริหารศาสตร์

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการ

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

คณะเภสัชศาสตร์
1*

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารบริการสุขภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ
มอบ. 3

(หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

(รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มอบ. 5

หมายเหตุ
เดิมชื่อ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

มอบ. 6

หมายเหตุ

