รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ (วาระเวียน)
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดําเนินการปี
พ.ศ. ๒๕๕๖)ระดับมหาวิทยาลัย (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จากมติคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
บุณฑริก และจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ให้
ความเห็นชอบการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วนั้น
และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน
๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี ใคร่ขอรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตาม
/แผนรอบสิ้นปี…

๒
แผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอประเด็นในการพิจารณา ดังนี้
๑. จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตาม
แผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ๕ ความเสี่ยง ซึ่ง
ผลจากการติดตามสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จทั้ง ๕ ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑
๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) มีประเด็น ความเสี่ยง จํานวน ๗ ประเด็น ต้องดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมแผนการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. สรุปการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ
คณะ/สํานัก/วิทยาลัย/หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
(ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔.๑.๒.๒ รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พั ฒ นา กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวั นที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมบุณฑริก ได้ให้ความเห็นชอบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ
เพื่อให้การดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความชัดเจนและสอดรับกับเกณฑ์การประกัน
/คุณภาพการศึกษา…

๓
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน และติดตามผล
การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และเพื่อให้การดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความชัดเจนและสอดรับ
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุม ภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเจ้ าหน้า ที่อ าวุโ สระดั บมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ส่ง เสริ ม สนับ สนุ น การ
ดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
๔.๒

เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
-

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอืน่
-

/ระเบียบวาระที่ ๕…

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-

.................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายยกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

