รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั ง้ ที่ 1/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ แทน)
3. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี )
4. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ แทน)
6.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิต
(นางสาวไพศิษฐ์ ฏา กมลคุปติภกั ดี แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
8. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)
9.ผู้อานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
10.หัวหน้ างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่า)
11.นางสาววัชรี ยา ถาวร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ มาประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย)

กรรมการ
กรรมการ

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริ ยา ณ นคร)

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวชมัยพร หวานแท้

กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 แต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ มีคาสัง่ ที่ 386/2555, 1786/2555 และ 1673/2556
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวาระการทางาน 2 ปี นับตัง้ แต่วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2555 และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ วนัน้ เพื่อให้ การดาเนินการบริ หารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีความต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดใหม่ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่ว น
ใหญ่ยังเป็ นคณะกรรมการชุดเดิม และได้ แต่งตังรั
้ กษาราชการในตาแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ รั กษาราชการใน
ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และรักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็ นคณะกรรมการเพิ่มเติม
ด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 แผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ 2557 บบับผ่ านความเห นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
ฝ่ ายเลขานุก ารแจ้ งว่า ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง ในการประชุมครั ง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 30
ตุลาคม 2556 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิ ทยาลัยประจาปี งบประมาณ 2557 และให้
เสนอร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะก่อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั ง้ ที่ 1/2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2557 ได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริ หารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2557 ไว้ หลายประการ ทังนี
้ ้
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ดาเนินการปรับแผนบริ หารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2557 ฉบับเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ ข้อสังเกต ในปั จจัยเสี่ยงยุทธศาสตร์ ที่ 1และยุทธศาสตร์ ที่ 6 แล้ ว
นอกจากนีฝ้ ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ยังได้ ขอถอนปั จจัยเสี่ยงเรื่ อง “การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ”
และฝ่ ายวิจยั ได้ ขอถอนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงจากปั จจัยเสี่ยงเรื่ อง “การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์
ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ ” จานวน 3 กิจกรรม จากแผนบริ หารความเสี่ยงปี 2557 ทังนี
้ ้ ฝ่ ายเลขานุการได้
นาเสนอร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ง้ ที่ 2/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ให้ ความ
เห็นชอบแผนบริ หารความเสี่ยง และได้ ส่งแผนบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ ฝ่าย
ที่รับผิดชอบดาเนินการแล้ ว
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ มครั ง้ ที่ 4/2556 วัน พุธ ที่ 30 ตุล าคม 2556
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการแจ้ งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ครั ง้ ที่ 4/2556
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดเดิมพิจารณารับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็ น
รายงานการประชุมที่อยู่ในช่วงการประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดเดิม และให้ นาผลการรับรองรายงาน
การประชุมเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อรับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 ข้ อสั ง เกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อแผนบริ ห ารความเสี่ ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ 2557
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ครั ง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม
2556 ให้ เสนอร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจาปี งบประมาณ 2557 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้ ดาเนิ น การปรั บแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ 2557 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบให้
ข้ อสังเกตไว้ คือ แผนบริ หารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึน้ ยังไม่ได้ บริ หารความเสี่ยงที่เป็ นความเสี่ยงหลักของ
มหาวิท ยาลัย ที่ ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ ข องมหาวิ ทยาลัย ในยุท ธศาสตร์ ที่ 1 และยุทธศาสตร์ ที่ 6 และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ทังนี
้ ้ยังคงเหลือข้ อเสนอแนะในเรื่ องการจัดทาแผนบริ หาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ จึงขอให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงพิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดาเนินการ
ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ นาข้ อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาร่ วมกับวาระ 4.3 แนวทางในการจัดทาแผนบริ หาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ 2558
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่ องพิจารณา
4.1 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557(รอบ 6เดือน)
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ ฝ่ายต่างๆรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริ หารความ
เสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นัน้ ผลการติดตามแ ละประเมิน ผลการ
ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน สรุ ปได้ ดงั นี ้
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1.1 การติดตามการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง จากกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมด
้
25 กิจกรรม ได้ ดาเนินการเสร็ จจานวน 5 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 20 อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 44
และยังไม่ได้ ดาเนิ นการ 9 กิ จกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 36 (กิ จกรรมที่ ยังไม่ได้ ดาเนิ นการจานวน 9 กิ จกรรม มีจานวน 5
กิจกรรม ที่ยงั ไม่ถงึ รอบเวลาดาเนินการ)
1.2 การประเมินผลสาเร็ จในการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดแผนบริ หารความเสี่ยง จากปั จจัยเสี่ยงทัง้ 7
ปั จจัย พบว่าระดับโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงทัง้ 7 ปั จจัยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1. ให้ ฝ่ ายเลขานุก ารเพิ่ ม การรายงานแนวโน้ มผลการดาเนิ น งานของทุก ปั จ จัย เสี่ ย งในการรายงานผลการ
ดาเนินการตามตัวชี ้วัดแผนบริ หารความเสี่ยง เนื่องจากการรายงานผลการดาเนินการเป็ นการรายงานในลักษณะการให้
ข้ อมูลตัวเลขและการบรรยายว่าผลการดาเนินการตามตัวชี ้วัดมีผลการดาเนินการที่ดีขึ ้น แต่การประเมินระดับโอกาสและ
ผลกระทบของปั จจั ย เสี่ ย งยั ง คงเท่ า เดิ ม เพื่ อ ให้ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของผลการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนมากขึ น้
จึงขอให้ รายงานผลการดาเนิ นงานเพื่ อให้ เห็นแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนิ นงานในการรายงานผลการ
ดาเนินการในรอบต่อไป
2. ปรับแก้ ไขและเพิ่มเติมแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี ้
2.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการเรี ยนการสอน ปรับชื่อตัวชี ้วัดปั จจัยเสี่ยง จาก “วิชาที่สอนโดยใช้ การ
บรรยายเป็ นหลัก (มากกว่า 80%)” เป็ น “วิชาที่สอนโดยใช้ การบรรยายเป็ นหลัก ”
2.2 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านความร่ วมมือทางวิชาการ
- ขอเพิ่มนิยาม “จานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ ้น” ที่เป็ นตัวชี ้วัดของปั จจัยเสี่ยง เรื่ อง นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อย โดยให้ นบั รวมจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้ า และในการรายงาน
ให้ รายงานทังจ
้ านวนนักศึกษาต่างชาติและจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้ า โดยแยกข้ อมูลเป็ น 2 ส่วน
- ขอเพิ่มนิยาม “จานวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ ้น” ที่เป็ นตัวชี ้วัดของปั จจัยเสี่ยง เรื่ อง อาจารย์
ต่างชาติที่มาสอน ในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อย โดยให้ นบั รวมจานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนขาเข้ า และในการรายงานให้
รายงานทังจ
้ านวนอาจารย์ตา่ งชาติและจานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนขาเข้ า โดยแยกข้ อมูลเป็ น 2 ส่วน
- เพิ่ มกิ จกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งในปั จ จัย เสี่ ย ง “นัก ศึก ษาต่างชาติที่ เข้ ามาเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อย” จากเดิมมี 3 กิจกรรม โดยเพิ่มกิจกรรมที่ 4. คือ “การให้ ทุนนักศึกษาต่างชาติมาเรี ยนที่
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ “
2.3 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิจยั
- ขอปรั บ กิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของปั จ จัย เสี่ ย ง “การกระจุ ก ตัว ของอาจารย์ ที่ มี
บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ ” กิจกรรมที่ 1. จาก “สารวจสาเหตุที่สง่ ผลให้ อาจารย์ไม่ทาวิจยั และไม่
มีบทความตีพิมพ์ พร้ อมทัง้ กาหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ” เป็ น “จัดสัมมนาอาจารย์ เกี่ ยวกับการทาวิจัย และให้
อาจารย์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทาวิจยั “’ แต่ฝ่ายวิจยั ขอดาเนินการในปี งบประมาณ 2558 จึงขอเพิ่มกิจกรรมข้ อที่
4. “สนับสนุนให้ อาจารย์รุ่นใหม่ได้ รับทุนวิจยั โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็ นพี่เลี ้ยง” แทน
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- ขอปรั บกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของปั จจัยเสี่ยง “จานวนบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติมีจานวนน้ อยในสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ . ” กิจกรรมที่ 1. จาก “สารวจสาเหตุที่ส่งผล
ให้ อาจารย์ ไม่ทาวิจยั และไม่มีบทความตีพิมพ์พร้ อมทัง้ กาหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ” เป็ น “จัดสัมมนาอาจารย์
เกี่ ยวกับการทาวิจัยและให้ อาจารย์ แสดงความเห็นเกี่ ยวกับการทาวิจัย “’ แต่ฝ่ายวิจัยขอดาเนินการในปี งบประมาณ
2558 จึงขอเพิ่มกิจกรรมข้ อที่ 4. “สนับสนุนให้ อาจารย์รุ่นใหม่ได้ รับทุนวิจยั โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็ นพี่เลี ้ยง” แทน
2.4 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการบริ หารจัดการภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี ้วัด ของปั จจัยเสี่ยง “การบริ หารจัดการองค์การใน
สภาวะวิกฤต ได้ แก่ เหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ชุมนุมประท้ วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว”
จากเดิม มีค่มู ือการบริ หารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทงั ้ 4 ศูนย์การศึกษา จาก 4 ฉบับ
เป็ น 2 ฉบับ และทบทวนการดาเนิ นการตามกิ จกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดในแผนบริ หารความเสี่ยงโดย
ดาเนินการทดลองแผนตามกิจกรรมที่กาหนดเพียง 2 ศูนย์การศึกษา ในปี งบประมาณ 2557
- ให้ ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทบทวนการดาเนินงานในปั จจัยเสี่ยง “การบริ หารจัดการยังไม่
มีประสิทธิ ภาพเพียงพอ” ในกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงข้ อที่ 3. “พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ และความเชี่ ยวชาญใน
งาน/หน้ าที่ ของตนเอง ทัง้ บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ” โดยให้ ดาเนิ นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตลอด
ปี งบประมาณ แต่ให้ รายงานผลการดาเนินการในช่วงเวลาที่กาหนดคือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุมมีมติ รั บ ทราบผลการดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รอบ 6 เดือน และมอบหมายให้ ฝ่ าย
เลขานุการนาข้ อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้ งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อทบทวนแผนบริ หารความเสี่ยงในประเด็น ที่ประชุมเสนอ
ต่อไป
4.2 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557
(รอบ 6เดือน)
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการ
ปรับปรุ งการควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นัน้ ผลการติดตามการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมการปรับปรุ งการควบคุมภายในปี งบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน พบว่าจากกิจกรรมการควบคุม
ภายในทังหมด
้
42 กิจกรรม ดาเนินการเสร็ จ 11 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 26.19 อยู่ระหว่างดาเนินการ 20 กิจกรรม คิด
เป็ นร้ อยละ 47.62 และยัง ไม่ไ ด้ ดาเนิ น การ 11 กิ จ กรรม คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.19 (รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1. ให้ ทุกฝ่ ายกาหนดตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายของปั จจัยเสี่ยงตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ 2557 เพื่อให้ สามารถวัดผลการดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน
2. ปรับแก้ ไขในยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านความร่ วมมือทางวิชาการ ดังนี ้
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2.1 ปรั บแก้ กิจกรรมการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน ของปั จจัยเสี่ยง “ระบบการประชาสัมพันธ์ ไม่
ชัดเจนและไม่เพียงพอ” ในข้ อ 2. จากเดิม “ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในสื่อสากล” เป็ น “ ขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ” เพื่อให้ ครอบคลุมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดาเนินการ
2.2 ปรั บแก้ กิจกรรมการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน ของปั จจัยเสี่ยง “ระบบการประชาสัมพันธ์ ไม่
ชัดเจนและไม่เพียงพอ” ในข้ อ 3. จากเดิม “มีโครงการฝึ กอบรม และ monitor นักวิเทศสัมพันธ์ หรื อผู้ดแู ลข้ อมูลด้ านวิเทศ
สัมพันธ์ระดับคณะ” เป็ น “มีโครงการสัมมนาและฝึ กอบรมนักวิเทศสัมพันธ์ระดับคณะ”
2.3 ปรับชื่อปั จจัยเสี่ยงที่ 2 จากเดิม “การบริ หารจัดการสาหรับนักศึกษาต่างชาติไม่ได้ มาตรฐาน สากล
และขาดบรรยากาศความเป็ นนานาชาติ และอาจส่งผลให้ นักศึกษาต่างชาติไหลออกไปอยู่กบั สถานศึกษาที่มีความเป็ น
นานาชาติมากกว่า (ทังในและต่
้
างประเทศ)” เป็ น “ระบบการบริ หารจัดการเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติในบางระบบยังไม่
สมบูรณ์” และขอยกเลิกกิจกรรมข้ อที่3. “เพิ่มทุนการศึกษาให้ นกั ศึกษาชาวต่างชาติ” และนาไปเป็ นกิจกรรมในแผนบริ หาร
ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้ องแทน
2.4 ยกเลิกกิจกรรมในปั จจัยเสี่ยง “กลไกและช่องทางในการเข้ ามาเป็ นอาจารย์ ผ้ ูสอนไม่ชดั เจน” ใน
กิจกรรมข้ อที่ 3. “ด้ านการสมัครทางาน พัฒนาการรั บสมัครอาจารย์ ต่างชาติให้ เป็ นมาตรฐานสากล” และฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์ ชี ้แจงว่า ปั ญหาในเรื่ องนี ้คือการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ รับการติดต่อ
จากอาจารย์ตา่ งชาติจะส่งต่อไปที่คณะ แต่ก็จะได้ รับคาตอบว่าไม่มีแผนที่จะรับ จึงไม่สามารถรับอาจารย์ชาวต่างชาติได้
ดังนันจึ
้ งควรประชุมกับคณบดีคณะต่างๆว่าจะดาเนินการอย่างไร
2.5 ให้ อาจารย์แลกเปลี่ยนสามารถทาบัตรและใช้ บริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ จึงให้ จดั ประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมอบหมายให้ กองการเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าภาพ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการนาข้ อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้ งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่ อ
ทบทวนการวางระบบการควบคุมภายในตามประเด็นที่ที่ประชุมเสนอต่อไป
4.3 แนวทางในการจั ดทาแผนบริ หารความเสี่ ย งของมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ 2558
ตามที่ มหาวิท ยาลัยต้ องดาเนิ น การวางแผนบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจ าทุกปี นัน้ ฝ่ ายเลขานุการขอหารื อ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2558 ดังนี ้
1. กิจกรรมและช่ วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ
ช่ วงเวลาที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
1. เสนอแนวทางการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558
เม.ย. 57
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประชุมทบทวนและระบุปัจจัยเสี่ยง
เม.ย.-มิ.ย.57
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงทุก
มิ.ย.57
ปั จจัย และพิจารณาว่าจะจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง ในปั จจัยเสี่ยงใด
4. ฝ่ ายที่รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงในปั จจัย
ก.ค.57
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง เสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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ลาดับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดทาร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงประจาปี งบประมาณ
2558 โดยพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดบริ หารความเสี่ยงและผลการทบทวน
ระดับความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประกอบด้ วย
6. เสนอร่ างแผนบริ หารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เสนอสภามหาวิทยาลัย
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2557
(รอบ 12 เดือน)
2. เสนอแผนบริ หารความเสี่ยงประจาปี งบประมาณ 2558
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2. การระบุวัตถุประสงค์ และปั จจัยเสี่ยง
1. ใช้ เ ป้ าหมายของแผนกลยุ ท ธ์ ม ธ.ฉบับ ที่ 11 เป็ นกรอบในการด าเนิ น การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
การบริ หารความเสี่ยงและเป้าหมายของผลที่ต้องการบรรลุในปี 2559
2. การระบุปัจจัยเสี่ยง พิจารณาจาก
2.1 สภาพแวดล้ อมองค์กร
2.1.1 นโยบายการบริ หารงานของอธิการบดีในการดารงตาแหน่งวาระที่สอง
2.1.2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการประเมินคุณภาพ QA ,
กพร. ,ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Word University Rankings)
2.1.3 สภาพแวดล้ อมด้ านกายภาพ
2.1.4 ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัย เช่น เรื่ องการที่มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ การเตรี ยมตัวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน การเปิ ดเสรี ทางการศึกษา เป็ นต้ น
2.2 ผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557
2.3 ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 ข้ อมูลการกาหนดประเภทความเสี่ยงและปั จจัยเสี่ยงที่รวบรวมวิเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ
ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานคล้ ายคลึงกัน
ทังนี
้ ้ สานักงานรั บรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ กาหนดตัวบ่งชีก้ ารบริ หาร
ความเสี่ยง เป็ นตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จึงขอให้ พิจารณาร่ างคาอธิบาย/เกณฑ์ก าร
ประเมินตัวบ่งชี ้ดังกล่าวด้ วย
3. เกณฑ์การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ใช้ หลักเกณฑ์เดิม
4. จัดท าแผนบริ หารความเสี่ยงจากปั จจัย เสี่ยงที่ มีระดับความเสี่ย งสูงมากและสูง ไม่เกิ น 3 ปั จจัย
ของแต่ละยุทธศาสตร์
5. ปั จจัยเสี่ยงที่ มีลักษณะเป็ นความเสี่ย งจะทาแผนบริ หารความเสี่ย ง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ส่วนปั จจัยใดมีลกั ษณะเป็ นการควบคุมภายในให้ จดั ทาแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในเสนอต่อสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
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6. กิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วโยงกับ หลายฝ่ าย ขอให้ ฝ่ ายที่ รั บ ผิ ด ชอบตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ หลักเป็ นผู้ประสานงานในการดาเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงาน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสาหรับปี งบประมาณ 2558 และ
ให้ นาวาระนี ้หารื อในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมครั ง้ ต่ อไป
ที่ประชุมกาหนดให้ มีการประชุมครัง้ ต่อไป วันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น .ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่า
นางสาววัชรี ยา ถาวร
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
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ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

