
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4 /๒๕๕๙  

วันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
   2.1   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  
   (ผู้เสนอเร่ือง : เลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 
     
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ
อบรมและอัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการจัดอบรม หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ........ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 
 
  3.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที่ 5)  
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
  3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารใช้
จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลงานทางวชิาการ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ งบการเงินมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
    (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) 
 
 
   ๔.๒ ขอปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ) 



 
   4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 (ครั้งที ่6)  
    (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
    ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
   4.4  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ.  .... 
    (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
    ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
   4.5 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย พ.ศ. ... 
    (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
    ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
   4.6 ร่างก าหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และร่างประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
 
 

  4.7 ขอเลื่อนตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
 
  4.8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 

  4.9 ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
คณะ ส านัก และสถาบัน 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 

  4.10 แนวทางการรับรองหลักสูตร ปกีารศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรที่มาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ.1) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 



 
  4.11 แนวทางการวิเคราะห์คุณสมบตัิของอาจารย์ประเภทต่าง ๆ ของหลกัสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
    - ถอนเรื่อง - 
 
 

  4.12 ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of Medicine and Health 
Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 
 

(ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์)     
 

4.13 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

(ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)     
 

4.14 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

(ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)     
 

  4.15  ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองจ่ายมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  เพ่ือจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจ าศูนย์เครื่องมือกลาง
และปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพ 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)     
 
  4.16 แผนการด าเนินงานเพ่ือผลักดันนโยบายการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
   (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ    
  5.1  งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Reserch Expo 2016”  
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม)  
 
 
 

  5.2  โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม  ประจ าปี 2559  
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม)  
 
 
 
 



  5.3 การจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้” ประจ าปี 2559 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม)  
 

  5.4 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย:หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม)  
 

  5.5  สรุปสถิติการเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ของหน่วยงานต่างๆ ประจ าปี 2558 
   (ผู้เสนอเร่ือง : ผู้อ านวยการกองกลาง)  
 
 

  5.6  ผลการด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ได้รับการบรรจุในหนังสอืผลงานด้านการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง         
    (ผู้เสนอเรื่อง : หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน)  
 
  5.7 รายงานจ านวนนักศกึษาปัจจุบัน ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ.2559) และรายช่ือนักศึกษาชั้นปี่ที่ 7-8 
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
 
  5.8 แนวทางให้ความช่วยเหลือนักศกึษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศกึษา    
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
  
  5.9 เครือข่ายเชิงประเด็น C “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นและชุมชน” ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง  
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
  5.10 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  
   (ผู้เสนอเร่ือง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ)     
        ** หมายเหตุ **  เอกสารน าเสนอในวันประชุม 
 
 
        ******************************* 
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