รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั ง้ ที่ 2/2557
วันศุกร์ ท่ ี 6 มิถุนายน 2557
ณ ห้ องประชุมสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ แทน)
3. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี )
4. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(นางสาวพิมพ์จนั ทร์ เปี่ ยมวารี แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(นายสุวฒ
ั น์ รอดริ น แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริ ยา ณ นคร)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
11. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)
12. ผู้อานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
13. หัวหน้ างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่า)
14. นางสาววัชรี ยา ถาวร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวชมัยพร หวานแท้

กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าจากการประชุมครัง้ ที่ 1/2557 ได้ มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 4/2556
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดเดิม ที่ประชุมจึงมีมติให้ เสนอคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงชุดเดิมพิจารณารั บรองรายงานการประชุม ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดเดิมได้ พิจารณารั บรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 แผนบริ หารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557 ของคณะ/สานัก/
สถาบัน
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้ คณะ/สานัก/สถาบัน จัดทาแผนบริ หารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี นัน้ ฝ่ ายเลขานุการได้ ดาเนินการรวบรวมปั จจัยเสี่ยงที่คณะ/สานัก/
สถาบัน กาหนดจากแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ 2557 และการวางระบบควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2557 มาเพื่อโปรดทราบ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่คณะ/สานัก/สถาบัน กาหนดไว้ ในแผนบริ หารความ
เสี่ยง และปั จจัยเสี่ยงที่กาหนดไว้ ในการวางระบบการควบคุมภายใน พบว่าหลายคณะกาหนดปั จจัยเสี่ยงในแผนบริ หาร
ความเสี่ยงกับปั จจัยเสี่ยงในการวางระบบควบคุมภายในเป็ นปั จจัยเดียวกัน บางคณะกาหนดปั จจัยเสี่ยงของแผนบริ หาร
ความเสี่ยงที่สามารถแก้ ปัญหาโดยการวางระบบควบคุมภายในได้
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายเลขานุการจึงมีแผนที่จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงและ
การวางระบบควบคุมภายใน ให้ กบั คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยง แผน
บริ หารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึง่ จะทาให้ การจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในของคณะ/สานัก/สถาบัน ปี งบประมาณ 2558 มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
การกาหนดปั จจัยเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน โดยให้ แต่ละหน่วยงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยต้ องมี
ข้ อมูลประกอบเพื่อยกตัวอย่าง กาหนดช่วงเวลาปลายเดือนกรกฎาคม 2557
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ท่ ี 6 มิถุนายน 2557
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2557 ในวัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุน ายน 2557
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)โดยไม่มีการแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดตัวชีว้ ัดและค่ าเป้าหมายของปั จจัยเสี่ยง ของการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2557
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่า ตามที่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม
ครั ง้ ที่ 1/2557 วัน อัง คารที่ 22 เมษายน 2557 มี ม ติ ใ ห้ ฝ่ ายต่ า งๆก าหนดตัว ชี ว้ ัด และค่ า เป้ าหมายของปั จ จั ย เสี่ ย ง
ตามแผนการปรั บปรุ งการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ 2557 โดยการกาหนดตัวชีว้ ดั ของฝ่ ายต่างๆอาจพิจารณา
ทบทวนจากตัวชี ้วัดเดิมที่เคยกาหนดไว้ ในแผนบริ หารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2556 หรื อกาหนดขึน้ มาใหม่ตามความ
เหมาะสมที่จะสามารถดาเนินการและวัดผลการดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่วนค่าเป้าหมายได้ กาหนดขึน้ ใหม่
ตามผลการดาเนินงานที่ต้องบรรลุในปี งบประมาณ 2557 ฝ่ ายเลขานุการจึงได้ รวบรวมข้ อมูลการกาหนดตัวชี ้วัดและค่า
เป้าหมาย ที่ฝ่ายต่างๆได้ จดั ส่งมาให้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายปั จจัยเสี่ยงของ
การวางระบบควบคุมภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการแจ้ งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องให้ ระบุผลการดาเนินการปั จจุบัน ของตัวชี ้วัดในแต่ละปั จจัย
เสี่ยง เพื่อจะได้ เทียบเคียงกับเป้าหมายตัวชี ้วัดว่าเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร และใช้ ประกอบการพิจารณาในการประชุม
ครัง้ ถัดไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่ องพิจารณา
4.1 การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 1/2557
ในวันอัง คาร ที่ 22 เมษายน 2557 มีมติเห็ น ชอบแนวทางการจัดท าแผนบริ ห ารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558
ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการหาข้ อมูลเพิ่มเติม จากแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 ผลการ
ประเมินคุณภาพ QA ปี การศึกษา 2553-2555 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการประเมินกพร. ปี งบประมาณ
2553-2555 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสาหรับปี งบประมาณ 2558 นัน้ ฝ่ ายเลขานุการจึงได้ ยกร่ างปั จจัยเสี่ยง
สาหรับปี งบประมาณ 2558 โดยพิจารณาจากนโยบายการบริ หารงานของอธิการบดีเป็ นหลักในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
นอกจากนี ้ ยังขอเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
ที่ประชุมเสนอให้ วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ (นโยบายอธิการบดีในการดารงตาแหน่ง วาระที่
สอง) จากกิจกรรมที่กาหนดหรื อผลที่ ต้องการให้ เกิดขึน้ ว่าจะมีปัจจัยใดบ้ างที่จะทาให้ ไม่สามารถดาเนินการได้ ตาม
กิจกรรมที่กาหนด และ/หรื อจาเป็ นจะต้ องกาหนดเป็ นปั จจัยเสี่ยงในปี งบประมาณ 2558 หรื อไม่ อย่างไร
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการหารื อกับ ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในการวิ เคราะห์ /
กาหนดปั จจัยเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558 จากนโยบายอธิการบดีในการดารงตาแหน่งวาระที่สอง และเมื่อกาหนดปั จจัย
เสี่ยงแล้ วมอบให้ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ
และนามาพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป
มติท่ ปี ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมครั ง้ ต่ อไป
ที่ประชุมกาหนดให้ มีการประชุมครั ง้ ต่อไป วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น . ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่า
นางสาววัชรี ยา ถาวร
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
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ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

