
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 12/๒๕๕๙  

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 2.1   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 
    (ผู้เสนอเรื่อง : เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการส าเร็จการศึกษา ของนางสาวจารุวรรณ  ศรีอ่ึง   
   รหัสประจ าตัว 5121441387  
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
 
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการ 
   ห้องเรียนอาคารเรียนรวม  
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
  3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย 
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558
   (ครั้งที่ 10) 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
   ๔.๒ การขออนุมัติช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา รายนางสาววีรนุช  อุดมค า  

  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ 
    (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 

   4.3 รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43  
   “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) 
      



   4.4  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์) 
 
   4.5  ขออนุมัติขยายเวลาข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ Yamaguchi University Faculty of Engineering 
   ประเทศญี่ปุ่น 
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์) 
    
   4.6  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   กับ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์)  
   
  4.7   การเข้าร่วมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย 
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
  4.8 การด าเนินงานโครงการพัฒนาแผนแม่บท  อุทยานวิทยาศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
   และลุ่มน้ าโขง 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
   4.9 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก      
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)  
 
   4.10 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)  
      ** หมายเหตุ  เอกสารประกอบวาระ น าเสนอในวันประชุม ** 
   
  4.11  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
 
   4.12 ชะลอการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้าง
   พื้นฐาน 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
 
 



   4.13 ชะลอการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ตั้งแต่ภาคต้น  
   ปีการศึกษา 2559  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
    
   4.14 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบ  
   ประจ าปี 2558 
     (ผู้เสนอเรื่อง : คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
    
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ประจ าปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2559)   
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
  5.2 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
   ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
 
  5.3 (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
            ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
  5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน การรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่ม
   จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฉบับ ทบทวนใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
      
 

 ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.1   การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
          และมหาวิทยาลัย   
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
            ** หมายเหตุ น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
  6.2 ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
     
  6.3 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 



 
  6.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วย
   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
    (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
  6.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด             
   กรณีนายเทิดศักดิ์  ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น         
   ปีการศึกษา 2559 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
            ** หมายเหตุ น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
  6.6  ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด             
   กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กรณีนายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย               
   นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
      (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
            ** หมายเหตุ น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
  6.7  (เรื่องสืบเนื่อง) การพิจารณา (ร่าง) MOA ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี  และ Faculty of Oriental Studies, University of Social   
   Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi 
       (ผู้เสนอเรื่อง : คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 
            ** หมายเหตุ น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 

****************************************** 
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