รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ)
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
………………………………
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

๒๐. ผู้อํานวยการกองกลาง
๒๑. รก. หัวหน้างานสารบรรณ

รศ.นงนิตย์
ผศ.จุฑามาส
ผศ.ธนพรรณ
ผศ.อุทิศ
ผศ.สิทธา

ธีระวัฒนสุข
จิตต์เจริญ
ธานี
อินทร์ประสิทธิ์
เจนศิริศักดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางจุฑามาศ
นางสาวพัชรินทร์
รศ.วัชรพงศ์
ผศ.ชุตินันท์
นายวิโรจน์
ผศ.สุวัฒน์
รศ.สถาพร
นางสาวณัฐพัชร์
รศ.นพ.ป่วน
ผศ.วรรณวไล

หงษ์ทอง
ดั่งฐากูร
วัฒนกูล
ประสิทธิ์ภูริปรีชา
มโนพิโมกษ์
ผาบจันดา
โภคา
เตชะรุ่งไพศาล
สุทธิพินิจธรรม
อธิวาสน์พงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผศ.บรรลือ
นางสุรีย์
ผศ.อริยาภรณ์
ผศ.มนูญ

คงจันทร์
ธรรมิกบวร
พงษ์รัตน์
ศรีวิรัตน์

นางนลินี
ธนสันติ
นางสาวมัณฑนา เจือบุญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒-

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายนรินทร
ผศ.เกรียงศักดิ์
นางฉวีวรรณ
นายสหรัฐ
นายฐิติพล
ผศ.มงคล

บุญพราหมณ์
แก้วกุลชัย
ชัยวัฒนา
โนทะยะ
ภักดีวานิช
ปุษยตานนท์

ผศ.นท

แสงเทียน

นพ.ประวิทย์

วิริยสิทธาวัฒน์

นายตรีเนตร

สาระพงษ์

นายธเนศ

สีห์พิทักษ์เกียรติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. รองคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. รก.ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
๔. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๕. นายสุนทร กมูลลึก
๖. นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ แนะนําผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งสํานัก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
โครงการจัดตั้งสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ นายตรีเนตร สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

-๓-

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ร่วมพิธี
เปิดงานมหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมขนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายศักดา บูรณ์พงศ์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต ๕
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ได้ ร ายงานประเด็ น ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษากล่าวในพิธีเปิดงานงานมหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรับทราบ เกี่ยวกับ
นโยบายการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึ ก ษาธิการต่ อการก้ าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี ๒๕๕๘
ตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ซึ่งภายในระยะ ๒ ปี ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เป็นเวลาเตรียมการของ
ไทยที่จะต้องเปิดประเทศเพื่อจับมือกับประเทศอาเซียนเสมือนเป็นประเทศเดียวกันที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
การผลิตสินค้า ภายใต้ขอบเขตของประชาคมอาเซียน ซึ่งหลายคนมองว่า เรื่องของอาเซียนเป็นเพียงการร้อง
เพลงอาเซียน แต่งตัวแบบชาวอาเซียน และเป็นความร่วมมือกับอาเซียน แต่ในความเป็นจริงการร่วมมือกับ
อาเซียนจะต้องดําเนินงานร่วมกันใน ๓ กรอบ ได้แก่
๑) กรอบสั ง คมและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซี ยน เพื่อ ให้เกิดความกลมกลื น
เป็นพี่น้องกันและเป็นสังคมเดียวกัน ผนึกกําลังแข่งขันกับ ๕ ภูมิภาค ทั่วโลก คือ ยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา
ออสเตรเลีย และเอเชีย
๒) กรอบการเมื องและความมั่นคง ที่จะมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้ านและประสาน
สัมพันธ์ไมตรีอย่างใกล้ชิด
๓) กรอบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น การขายสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศอาเซี ย นใน ๘,๐๐๐ รายการ
โดยไม่มีการเสียภาษี
ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้ทันสมัยเทียบเท่ากับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศให้สามารถเปิดประเทศสู่
การค้าเสรี โดยความร่ วมมือกั บประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่ อแข่งขันระดับโลก และในเบื้องต้นเราจะต้อง
“รู้เขา รู้เรา” ซึ่งในระดับพื้นที่จะต้องทําหน้าที่ในการคิดหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
จั ง หวั ด โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จะเป็ น เพี ย งผู้ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น นั ก วิ ช าการ
ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เท่านั้น สําหรับแนวทางการส่งเสริมการจ้างครูต่างประเทศมาสอนนั้น
ในปัจจุบันต้องเรียนรู้ทุกภาษา ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น เมื่อต้อง
เปิดประตูแข่งขันกับทุกภูมิภาคทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นเพียงภาษาหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ แต่เราต้องเรียนรู้ภาษาอื่น
ของแต่ ล ะประเทศทั่ ว โลกด้ ว ย การที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายจ้ า งครู ต่ า งประเทศมาสอนภาษา
เพื่อแลกเปลี่ยนและดึงครูจากทั่วโลกเข้ามามากขึ้น เพราะขณะนี้ไทยยังด้อยเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษาที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมอีกมาก

-๔การจัดงานมหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชมคมอาเซียน ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และสถานศึกษาคิดใหม่ทําใหม่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําใน ๕ กลุ่ม
อาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ถูกเตรียมอย่างตรงประเด็น รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทํา พร้อมที่จะ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ก่อนที่ก้าวสู่ความเป็นสากลใน ๕ ภูมิภาคของโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนร่วมค้นหาวิธีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการ
เตรียมศักยภาพพื้นที่ที่เข้มแข็งและการประชาสัมพันธ์ความสําเร็จ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้สาธารณชนได้รับรู้ เห็นช่องทางที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หมายเหตุ รายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี
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๑.๓ โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรทุกคณะ/สํานัก/
หน่วยงาน เข้าร่วมงานตามที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารสํานั กงานอธิการบดี
(หลังใหม่)
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งการรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในคราวประชุมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

-๕-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้การดําเนินงานของคณะ/
สํ า นั ก เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กองแผนงาน จึงได้แจ้งเวียนแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวให้กับคณะ/สํานัก/ เพื่อจัดทําได้
จัดทํ าแผนกลยุ ทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกั บแผนกลยุท ธ์ของมหาวิท ยาลัย และบัดนี้คณะ/สํานัก ได้
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองแผนงาน จึงได้ดําเนินการสรุปความสอดคล้องของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ของคณะ/สํานักต่างๆ เทียบกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของ คณะ/สํานัก ต่างๆ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับมหาวิท ยาลัย และส่ งผลต่ อ การดํ าเนิ น งานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ตามเอกสารที่กองแผนงานได้แจ้งเวียน จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับค่าเป้าหมาย และกําหนดเกณฑ์
การประเมินผลในบางตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยกําหนดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้
คณะ/สํานัก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการทบทวนและกําหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทีด่ ิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์ที่ดิน ด้วยฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา โครงการจัดตั้งสํานักงาน
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ การเช่าพื้นที่ ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีภารกิจในการจัดหารายได้เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยฯ
เนื่องจากปัจจุบันการดําเนินงานของฝ่ายทรัพย์สินฯ โครงการจัดตั้งสํานักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ หรืออัตราค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ยังไม่ได้มีการกําหนดอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอน จึงทําให้ประสบปัญหาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว
หลักการและแนวคิด
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดินซึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๕ กําหนดให้คณะกรรมการจัดหารายได้
หรือประโยชน์จากที่ดินคณะหนึ่ง มีอํานาจพิจารณาดําเนินการจัดหารายได้หรือประโยชน์จากที่ดิน ตามที่

-๖กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ครองครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๓๗
ดั ง นั้ น จึ ง นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจั ด หารายได้ ห รื อ ผลประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๓๗
ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ดังนี้
๑. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
๓. กรรมการผู้ทรงวุฒิ ๕ คน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ คน
กรรมการผู้ทรงวุฒิ ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดยการเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดหารายได้
หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
๓. กรรมการผู้ทรงวุฒิ ๕ คน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
๓.๑ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการ
๓.๒ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
๓.๓ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๓.๔ คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการ
๓.๕ ผู้อาํ นวยการสํานักทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
กรรมการ
๓.๖ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยคลังและทรัพย์สิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มอบสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดําเนินการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๕.๑ (ร่าง)กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ร่าง)กําหนดการทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับทราบ

-๗-

๕.๒ สรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี ๒๕๕๔
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ในการประเมินผลการจัดงานเกษตร
อี ส านใต้ ประจํ าปี ๒๕๕๔ กํ า หนดแนวทางการประเมิน ๗ ด้ าน คื อจํ า นวนผู้ เข้ า ชมงานและปริ ม าณเงิ น
หมุนเวียน ภูมิลําเนาของผู้เข้าชมงาน ความเห็นของผู้เข้าชมงาน ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าชมงาน
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ผลการจัดนิทรรศการและผลการสัมมนาทางวิชาการ
๑. จํานวนผู้เข้าชมงานและปริมาณเงินหมุนเวียน
ในช่วงเวลาจัดงาน ๑๐ วัน มีผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ รวม ๑๔๖,๕๖๔ คน เฉลี่ยวันละ
๑๔,๖๕๖ คน จากการประเมินปริมาณเงินหมุนเวียนตลอดระยะเวลาจัดงาน ๑๐ วัน มีจํานวนเงินหมุนเวียน
ทั้งหมด ๑๑๖,๐๓๑,๖๓๑ บาท หรือเฉลี่ยวันละ ๑๑,๖๐๓,๑๖๓ บาท
๒. ภูมิลําเนาของผู้ชมงาน
ผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีร้อยละ ๖๒.๙ ของ
จํานวนผู้เข้าชมงานทั้งหมด รองลงมาคือผู้เข้าชมงานอยู่ในจังหวัดภาคอีสานร้อยละ ๒๕.๗ ของจํานวนผู้เข้าชม
งานทั้งหมด ผู้เข้าชมงานอยู่ในภาคกลางร้อยละ ๕.๗ และภาคเหนือร้อยละ ๕.๗ ของจํานวนผู้เข้าชมงาน
ทั้งหมด
๓. ความเห็นของผู้เข้าชมงาน
สําหรับสิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐) คือ ระยะเวลาในการจัด
สถานที่จัดงาน กิจกรรมภายในงาน การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลแสดงแผนผังงาน ถนนทางเดิน ระบบเสียง
ภายใน การรักษาความสะอาด ราคาผลิตผลเกษตร ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ราคาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ
และราคาผลิตภัณฑ์จักสาน ศิลปะประดิษฐ์ ส่วนสิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี (ร้อยละ ๗๐.๐๗๙.๐) คือ สถานที่จอดรถ สิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าควรแก้ไข (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ) คือการจัดห้องสุขา
สิ่งที่ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจมากที่สุดในด้านวิชาการคือ นิทรรศการของภาครัฐ นิทรรศการ
ของภาคเอกชน และร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไป ตามลําดับ
ผู้เข้าชมงานร้อยละ ๖๕ ที่ใช้เงินซื้อสินค้าภายในงาน โดยใช้จ่ายเงินเฉลี่ยวันละ ๘๓๐ บาท
ต่อคน ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือพันธุ์ไม้และผลิตผลทางการเกษตร
สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานในการประเมินการจัดงานครั้งนี้โดยกําหนดค่าคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน พบว่า ผู้เข้าชมงานให้ค่าคะแนน ๑๐ ร้อยละ ๒๒.๙ คะแนน ๙.๕ ร้อยละ ๗.๑ และคะแนน ๙
ร้อยละ ๒๐.๐
๔. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าชมงาน
นักเรียนที่เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้มีกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าชมงานมากที่สุด
ร้อยละ ๔๓.๖ รองลงมาคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส.
ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๗๔.๔ รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดมุกดาหาร ตามลําดับ

-๘กิจ กรรมที่ นั ก เรีย นให้ ค วามสนใจมากที่สุ ด คื อ ร้ า นจํ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทางการเกษตร/ต้ น ไม้
นิทรรศการหน่วยงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงและกิจกรรมบันเทิง การแข่งขันและการประกวด
ตามลําดับ
สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานในการประเมินการจัดงานครั้งนี้โดยกําหนดค่าคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน พบว่าผู้เข้าชมงานให้ค่าคะแนน ๑๐ ร้อยละ ๔๓.๖ คะแนน ๙ และ ๘ ร้อยละ ๒๖.๙ และ
๒๐.๕ ตามลําดับ
๕. ความคิดเห็นของร้านค้าต่างๆ
กลุ่ม ร้านค้าในงานเกษตรอีสานใต้ จําแนกได้ ๑๐ กลุ่ม คือ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านขายต้นไม้ เอกชนทั่วไป ร้านขายผลิตผลทางการเกษตร ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปและ
เครื่องหนัง ร้านขายเครื่องจักและอุปกรณ์การเกษตร และหาบเห่แผงลอย ตามลําดับ
สํ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะของร้ า นค้ า ในการจั ด งานคื อ พื้ น ที่ จั ด งานการวางแผนผั ง งานและ
ทําเลที่ตั้งในการขายสินค้า ควรจัดโซนให้เหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธ์ในงานเพื่อให้ผู้ชมได้รับข่าวสาร
ได้มากขึ้นและควรจัดจํานวนห้องน้ําเพียงพอและมีการทําความสะอาดสม่ําเสมอ
สําหรับความคิดเห็นของผู้มาขายสินค้าจากทั้ง ๑๐ กลุ่ม ซึ่งในการประเมินผลการจัดงานครั้ง
นี้ โดยกําหนดค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ พบว่าผู้มาขายสินค้าให้ค่าคะแนน ๘-๑๐ ร้อยละ ๕๖ สําหรับผู้มาขาย
สินค้าให้คะแนน ๖-๗ ร้อยละ ๓๒.๙
ตารางที่ ๑ จํานวนผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ ปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ จําแนกตามวัน
วัน/เดือน/ปี
ผู้เข้าชมงาน
ร้อยละ
ผู้เข้าชมงาน
ร้อยละ
ปี ๒๕๕๓ (คน)
ปี ๒๕๕๔ (คน)
วันที่ ๑
๑๑,๖๐๓
๘.๑๓
๑๓,๓๐๖
๙.๐๘
วันที่ ๒
๑๓,๖๕๑
๙.๕๖
๑๘,๓๓๔
๑๒.๕๑
วันที่ ๓
๑๗,๐๙๘
๑๑.๙๘
๒๑,๙๗๑
๑๔.๙๙
วันที่ ๔
๑๒,๖๖๔
๘.๘๗
๑๒,๗๗๒
๘.๗๑
วันที่ ๕
๑๓,๑๗๙
๙.๒๔
๑๕,๔๔๐
๑๐.๕๓
วันที่ ๖
๑๓,๕๙๖
๙.๕๒
๑๒,๒๕๖
๘.๓๖
วันที่ ๗
๑๕,๓๐๐
๑๐.๗๒
๑๒,๘๒๖
๘.๗๕
วันที่ ๘
๑๓,๗๘๐
๙.๖๕
๑๒,๖๓๓
๘.๖๒
วันที่ ๙
๑๔,๔๑๓
๑๐.๐๙
๑๑,๗๙๗
๘.๐๕
วันที่ ๑๐
๑๗,๔๔๒
๑๒.๒๒
๑๕,๒๒๙
๑๐.๓๙
รวม ๑๐ วัน
๑๔๒,๗๗๔
๑๐๐.๐๐
๑๔๖,๕๖๔
๑๐๐.๐๐
เฉลี่ยต่อวัน
๑๔,๒๗๗
๑๔,๖๕๖
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

-๙ตารางที่ ๒ เงินหมุนเวียนในงานเกษตรอีสานใต้ ปี ๒๕๕๓ จําแนกตามวัน
วัน/เดือน/ปี ค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๕๓ จํานวนเงินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายปี
(บาท/คน/วัน)
(บาท)
๒๕๕๔
วันที่ ๑
๒๔๒
๒,๘๐๗,๙๒๖
๗๙
วันที่ ๒
๔๑๕
๕,๖๖๕,๑๖๕
๕๒๙
วันที่ ๓
๔๒๕
๗,๒๖๖,๖๕๐
๓๕๗
วันที่ ๔
๓๓๑
๔,๑๙๑,๗๘๔
๑,๐๕๐
วันที่ ๕
๒๓๙
๓,๑๕๔,๐๘๓
๑,๖๐๐
วันที่ ๖
๔๖๕
๖,๓๒๒,๑๔๐
๘๒๔
วันที่ ๗
๕๓๑
๘,๑๒๔,๓๐๐
๒๐๗
วันที่ ๘
๕๐๒
๖,๙๑๗,๕๖๐
๕๘๖
วันที่ ๙
๔๓๑
๖,๒๑๒,๐๐๓
๒,๒๑๔
วันที่ ๑๐
๔๘๙
๘,๕๒๙,๑๓๘
๘๕๗
รวม ๑๐ วัน
๕๙,๑๙๐,๗๔๙
เฉลี่ยต่อวัน
๔๐๗
๕,๙๑๙,๐๗๕
๘๓๐

จํานวนเงิน
หมุนเวียน(บาท)
๑,๐๔๕,๔๗๑
๙,๖๙๐,๘๒๙
๗,๘๔๖,๗๘๖
๑๓,๔๑๐,๖๐๐
๒๔,๗๐๔,๐๐๐
๑๐,๑๐๒,๔๖๖
๒,๖๕๖,๘๑๔
๗,๓๙๙,๓๒๙
๒๖,๑๒๑,๙๒๙
๑๓,๐๕๓,๔๒๙
๑๑๖,๐๓๑,๖๓๑
๑๑,๖๐๓,๑๖๓

หมายเหตุ ปี ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘
ตุลาคม ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

