
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 16/๒๕๕๙   

ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

   1.1 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ครั้งที่  13/2559  วาระพิเศษ  เมื่อวันศุกร์ที่  26 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    (ผู้เสนอเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ) 
 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
          ครั้งที่  14/2559  เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน  2559 
    (ผู้เสนอเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ) 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

    3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา 
    วิชาการของคณะวิชาการ พ.ศ. .... 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) 
       ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
     (ครั้งที่ 1) 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   4.2  ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 



   4.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด นายชุมสันติ  แสนทวีสุข   
    นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  2558   
    จ านวน  1 คน 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2557   
    จ านวน  2 คน 
      (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
  
   4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2558   
    จ านวน 1,921 คน 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2559   
    จ านวน 8 คน 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   4.8 รายงานรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ 
    ค้างช าระ  จ านวน 53 คน  และขอความเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
    เพื่อขออนุมัติปริญญา 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   4.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2558 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
      ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   4.10 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน  
    (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา  2558  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   4.11 ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2559  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
      ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 



 
   4.12 ขอใช้พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB) 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์) 
 
   4.13 ขออนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 
 
   4.14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
     ประจ าปีงบประมาณ  2559 
      (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
      ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   4.15 แผนและกิจกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   
    ประจ าปีงบประมาณ  2560 
     (ผู้เสนอเรื่อง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
 
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   5.1 รายงานผลการตรวจสอบรานงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557 - 2558  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
     (ผู้เสนอเรื่อง : คณบดีคณะรัฐศาสตร์) 
 
   5.2 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ) 
 
   5.3 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
   5.4 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  อ าเภอเขมราฐ  
    จังหวัดอุบลราชธานี  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
   5.5 การประชุมระดมความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 



 
   5.6 การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม) 
 
 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
   6.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2558  
    จ านวน  2 คน  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   6.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
    จ านวน  2 คน  
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
   6.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   6.4 การเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง  
    ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ประจ าปีการศึกษา  2560 
     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
    
   6.5 บันทึกข้อตกลง  ว่าด้วย  การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
    โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาล 
    สรรพสิทธิประสงค์ และ บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
    แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัย  
    อุบลราชธานี และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
     (ผู้เสนอเรื่อง : คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   6.6 การให้ความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
                                 จังหวัดอุบลราชธานี ในรายการ "มูลมังอีสาน" 
     (ผู้เสนอเรื่อง  :  ผู้อ านวยการกองกลาง) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
 



   6.7 งบประมาณรายจ่ายตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  
    (ผู้เสนอเรื่อง  :  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   6.8 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2558 (วาระลับ)                           
      (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
    
   6.9 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  ประจ าปี  2559 (วาระลับ)                           
      (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
   6.10 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   
ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และใช้ระยะเวลาเกินก าหนด (เรื่องสืบเนื่อง) 

     (ผู้เสนอเรื่อง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  
     ** หมายเหตุ  น าเสนอเอกสารในวันประชุม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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