
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

ในวันอังคารที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
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รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
(แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   
(แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารภายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
 
 

ผศ.จุฑามาส 
นางสิรินทร์ทิพย์ 
นางจุฑามาศ 
นางสาวอรนุช 
นางรัชดา 
รศ.อุทิศ 
รศ.ธีระพล 
ผศ.ชุตินันท์ 
รศ.นพ.ป่วน 
ผศ.สุรีย์ 
นายขรรค์เพชร 
ผศ.ปรียาภรณ์ 
นายฐิติพล 
นางสาวสมาพร 
นายอัมพล 
นายสุภวัฒน ์
นายครรคิด 
นางสายเพชร 
นายตะวันฉาย 
นางสาวปิยะนันท์ 
นายสุรชัย 
นางสาวธันย์ชนก 
 
นายธีระศักดิ์   
 
นางนิตยา 
นายสุนทร 
นายวิรุธน ์
นางสุรางคณา 

จิตต์เจริญ 
บุญมี 
หงษ์ทอง 
ปวงสุข 
โสภาคะยัง 
อินทร์ประสิทธิ์ 
บันสิทธิ์ 
ประสิทธิภูริปรีชา 
สุทธิพินิจธรรม 
ธรรมิกบวร 
ชายทวีป 
เจริญบุตร 
ภักดีวานิช 
นนท์พละ 
พันธุ์วงศ์ 
โสวรรณ ี
เครือวัลย์ 
อักโข 
โพธิ์หอม 
กรินรักษ์ 
จูมพระบุตร 
เทศนา 
 
เชียงแสน 
 
ศรีใส 
กมูลลึก 
บัวงาม 
แสนทวีสุข 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและ
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
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    ๓. 
    ๔.    

     
    ๕. 

 
    ๖.        

   
      

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผศ.อดุลย์ 
ผศ.อัญชลี 
นายนภดล 
ผศ.กฤษณ์ 
 
ผศ.กุลภา 
 
ผศ.มงคล 

จรรยาเลิศอดุลย์ 
ส าเภา 
พัฒนะศิษอุบล 
ศรีวรมาศ 
 
โภคสวัสดิ ์
 
ปุษยตานนท์ 

ติดราชการ 
ติดราชการ 
ติดราชการ 
ติดราชการ 
 
ติดราชการ 
 
ติดราชการ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม    
  ๑. 
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๓. 
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๕. 
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๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
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นางสาวพัชรี 
นพ.วัฒนา 
นางสาวนฤมล 
นางสุจิตร 
 
นางสาววิริญญา 
นางสาวกชพรรณ 
นางสาวจุรีรัตน์ 
นายเพชร 
นางสาวอุษา 
นางสาวเบญจพร 
นายธเนศ 
นางสาวภาวิตา 

ธาน ี
พรรณพานิช 
ธรรมาวิรุฬห์ 
อุตรมาตย์ 
 
ชูราษี 
บุญฉลวย 
จารุเกษม 
เสาร์ศรี 
ผูกพันธ์ 
โคตรแก้ว 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
ก้อนด้วง 

อาจารย์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
หัวหน้าส านักงานลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
คณะรัฐศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
กองแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าว
เปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                       ๑.๑  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ 
                               งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม
ทราบ การแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากเดิม อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ แก้ไขเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานแทน โดยมีอ านาจหน้าที่  ๓ ด้าน ดังนี้  ด้านแผนและการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย และให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๔๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ โดยให้ใช้ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทน   



๓ 
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ 

นายธีระศักดิ์  เชียงแสน ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม  :  รบัรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                             ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย    
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 
   นายวิรุธน์  บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
   ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
   ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ . ก าหนด
ร้อยละ ๑๐๐ (จ านวน ๘๖ หลักสูตร) 
   ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะ/หลักสูตร 
   ผลการด าเนินงาน : โดยภาพรวม ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะหน่วยงาน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยสามารถด าเนินงานได้ ๖ ข้อ จาก ๗ ข้อ ดังนี้  

๑.  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวน ๑๕ หลักสูตร พบว่า ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คือ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร และ คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน ๑ หลักสูตร  

๒. มีแผนการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและ
ผลการด าเนินงานตามแผน พบว่า หลักสูตรมีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว จ านวน 
๗๘ หลักสูตร จาก ๘๖ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๐ 

๓. ติดตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ
น าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๔. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
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และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติตาม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘”  วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

๕.  ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในระบบ TQF Mapper โดยมีการจัดส่งบันทึกข้อความ
แจ้งเวียนการจัดท า มคอ. ต่างๆ ที่ก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๖. ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ (รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร) 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

   ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยงออกเป็น  ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

 - ประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๑  ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง  
    - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน จ านวน ๔ 
ฐานข้อมูล 

   - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
    - ผลการด าเนินงาน : ในภาพรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน  โดยส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะท างานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ ๔๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหลักทั้ง ๔ 
ฐานข้อมูลและจากคณะ/หน่วยงาน และได้ประชุมหารือก าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง 
๔ ฐาน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
    - ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได ้ 

 - ประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของด าเนินการตามระบบและกลไกการดูแล

ความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่ก าหนด จ านวน ๕ ข้อ 
   - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

    - ผลการด าเนินงาน : ในภาพรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน  โดยการแต่งตั้ง
คณะท างานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานฐานข้อมูล (ส าหรับผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไป) แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าระบบ Fire wall (การ
เข้าถึงข้อมูลในระบบรกัษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล) 
    - ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได ้ 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากคณะท างานประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงาน 
การประชุมคณะท างานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัยอาจท าให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุก
หน่วยงาน ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร ให้ผู้รับผิดชอบ
หลัก ประเมินผลการด าเนินงานเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ส าหรับหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอาจพิจารณาด าเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร     

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งรัดการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดและประเมินผลการด าเนินงาน
ในเบื้องต้น เพ่ือปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบกองแผนงานประสานผู้รับผิดชอบประเมินผลการ
ด าเนินงานในเบื้องต้น  และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

                ๔.๒  รายงานผลการด าเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย    
                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
      นายวิรุธน์  บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอที่ประชุมตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนบริหารการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
    ความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย สู่
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย /
ส านักกับมหาวิทยาลัย 
    ตัวบ่ งชี้ ความเสี่ ยง : ร้อยละของหน่ วยงานที่ ได้ รับการถ่ายทอดตัวบ่ งชี้ ตามแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐  
    ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
    ผลการด าเนินงาน : กองแผนงาน มีการประชุมคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเจรจาค่าเป้าหมายค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/เพ่ือจัดท า (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดให้
คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ และยืนยันตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส่งกลับมายังกองแผนงาน  

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
ปัญหาและอุปสรรค :  มีหน่วยงานยังไม่ส่งผลการยืนยันตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้กอง

แผนงานได้เร่งรัดการติดตามแล้ว  

    ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน   
    ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของ
เสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๗ หน่วยงาน 
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
    ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการแจ้งเวียนประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย แก่หน่วยงานทั้ ง ๗ เพ่ือด าเนินการ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
ค าสั่งที่ ๓๐๘๖/๒๕๕๘  ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่  ๒๒ 
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ธันวาคม ๒๕๕๘  เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการจัดการขยะ และของเสียอันตรายให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน รายงาน
ผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติจัดการขยะของเสียอันตราย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ . ๐๕๒๙.๒.๖/
ว.๐๖๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยมีหน่วยงานที่รายงานผล จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ ส านักงาน
บริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงจัดการน้ าเสียบริเวณโรงอาหารกลางและ โครงการปรั บปรุงระบบ
จัดการของเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
ปัญหาและอุปสรรค :  ไม่มี 

ความเสี่ยงที่  ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดี และ
การประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙ มีการประชุมก าหนด
ขั้นตอนและแนวทาง การด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ 
ร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอข้อมูลค่า FTES ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ แยกราย
หลักสูตร ซึ่งกองบริการการศึกษาอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลส่งกองแผนงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์การปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายและค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
ปัญหาและอุปสรรค : อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังคณะและหลักสูตรในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

    ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มข้ึน  
    ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
   ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
   ผลการด าเนินงาน : มีการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนด
กรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ รวมทั้งก าหนดแนวทางการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง โดยอยู่ระหว่างด าเนินงานวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือ
จัดท ากรอบอัตราก าลังระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณ
รายได้ทั้งหมด รอบไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๓  

ผลการประเมิน : ยอมรับความเสี่ยงได ้
ปัญหาและอุปสรรค :  ไม่มี 

    ความเสี่ยงที่ ๕ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
    ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกัน
แผนการรับนักศึกษาใหม ่ร้อยละ ๕๐  
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 



๗ 
 
    ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้มีการก าหนดแนวทาง มาตรการ 
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนทีหลักสูตรที่ก าหนด ร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ Graduate UBU-Club และจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่และรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ การออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ ประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่า  
    ทั้งนี้ จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกันแผนการรับนักศึกษาใหม่ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ (๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙) พบว่า มีผู้สมัครจ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๕๙ คน และปริญญาเอก จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
ปัญหาและอุปสรรค : การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร ท าให้ความสามารถในการรับนักศึกษาตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลให้
จ านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตาม  ตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 

    ผลการด าเนินงาน : กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
ปัญหาและอุปสรรค : กองแผนงาน ได้จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  โดยในการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และได้ก าหนดแนวทางวิธีการ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้
คณะ/ส านักน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก
บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานก าหนด และมหาวิทยาลัยจักได้ติดตามผลการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นี้
ต่อไป 

    ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
     ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ๑) ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐  
     ผู้ รับผิดชอบหลัก  : ส านักส่ งเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     ผลการด าเนินงาน : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการวิจัยในงวดที่ ๑ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า คณะ/หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ ๑ ได้ร้อย
ละ ๑๐๐ และในงวดที่ ๒ ได้มีการแจ้งเตือนนักวิจัยให้ด าเนินงาน โดยส่งบันทึกแจ้งคณะต้นสังกัดให้แจ้งนักวิจัย ตาม
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๒๙.๑.๔/๑๘๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และแจ้งนักวิจัย จัดส่งรายงานในระบบ NRMS 
สรุปผลการด าเนินงานแจ้งกลับให้ต้นสังกัดนักวิจัยทราบ รวมทั้งแจ้งกองคลังอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ตาม
บันทึกท่ี ศธ. ๐๕๒๙.๑.๔/ว ๑๑๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
     ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
   ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ๒) ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ร้อยละ ๙๕  



๘ 
 
  ผู้ รับผิดชอบหลัก  : ส านักส่ งเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  ผลการด าเนินงาน : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการให้กับรองคณบดีที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน และการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนธันวาคม 
๒๕๕๘) และ แจ้งผลการติดตามดังกล่าวให้หัวหน้าโครงการรับทราบผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รับทราบแล้ว  และ อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการบริหารโครงการ เพ่ือแจกจ่าย
ให้กับหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
 ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑.  ความเสี่ยงที่ ๑ ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย สู่คณะ/

ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/ส านักกับ
มหาวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้สามารถติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

๒. ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  ให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงาน เร่งรัดการ
รายงานต่อส านักงานบริหารภายภาพและสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการขยะและของเสียอันตรายต่อไป 

๓. ความเสี่ยงที่  ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดี และ
การประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

๔. ความเสี่ยงที่ ๕ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
มอบผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมร่วมกับคณะ/หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและความสามารถในการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการรับในปีที่ผ่านมา และ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับศึกษา 

๕. ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด มอบ
ส านักงานส่งเสริมบริหารวิจัยฯ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยอย่างใกล้ชิดและรายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการวิจัยเป็นรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบกองแผนงานประสานผู้รับผิดชอบหลักในความ
เสี่ยงที่ยังไม่มีผลการประเมิน  โดยให้เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

  ๔.๓  ปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

   นายธีระศักดิ์  เชียงแสน ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  



๙ 
 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันก าหนดเวลาในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น กองแผนงานใคร่
ขอเสนอปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดท า
และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และขอให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของเงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม DATA 
PROJECT ให้กองแผนงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่กองแผนงานจะได้ด าเนินการตามปฏิทิน
ต่อไป   
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………….……………………… 
(นางสุรางคณา แสนทวีสุข) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

………………………….………… 
(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๑ 
 

  ………………………….………… 
   (ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 ประธานคณะกรรการฯ 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๒ 
 


