รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(นางสาวมธุรส บุญช่วย แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
9. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวภาวิดา น้อยปั่น แทน)
10. ผู้อานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
11. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า)
12. นางสาววัชรียา ถาวร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ )

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุษาจรัส
2. นางสุพิณ
4. นางพรพิมล
5. นางสาวทัศนีย์
6. นางสาวอัจฉรา
7. นางสาวโสภิตา
8. นางอัจฉรา
9. นางสาวรมดี
10. นางสาวชมัยพร

เวชพงศา
หิรัณยะวสิต
บุญศิริ
ดาวเรือง
วีระสัมพันธ์
งามถ้อย
ชนะกุล
ปรุงวานิชกิจ
หวานแท้

ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัย
กองบริหารการวิจัย
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองกิจการนักศึกษา
กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 : เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2558 ในวั น จั น ทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 โดยไม่ มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2)
เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2)
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด นั้น ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้พิจารณา ปอ.2 แล้ว ได้มีความเห็นให้เพิ่มข้อมูลในการจัดทารายงาน ดังนี้
- การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ข้อมูลความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์และการต่อต้านการทุจริต
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- ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลอาจารย์ “การต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ”
และการยื่นขอตาแหน่งวิชาการภายในระยะเวลาที่กาหนด
- การปรั บ โครงสร้ า งส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ใน การท างาน ลดความซ้ าซ้ อ นและ
ในระยะเวลายาวสามารถใช้คนน้องลง
- การประเมินผลการปฏิบัติ งานของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการรายงานสถานะทางการเงินทุกไตรมาส
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล การรายงานผลการประเมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้ให้ข้อสังเกตแล้ว จึง เสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คือ “อธิการบดีมี
การพบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และพบนักศึกษาทุกปีการศึกษา”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวเพิ่มเติมในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) และเสนออธิการบดีลงนามเพื่อส่งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
เลขานุก ารคณะกรรมการชี้แ จงว่าตามที่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีง บประมาณ 2557 และมอบหมายให้ฝ่า ยต่า งๆที่ รั บผิดชอบนาข้ อ สัง เกตและข้ อ เสนอแนะของที่ประชุ ม ไปปรับ
รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพัน ธ์รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ณ 30 ก.ย. 56 ในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย” ณ 30 ก.ย. 56 ว่ามี
ผลการดาเนินงานเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลเทียบกับผลการดาเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57
2. ขอให้ฝ่ายวิจัยรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ข้อมูล
ณ 30 ก.ย. 56 และ ณ 30 ก.ย. 57 ) ในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใ นระดับชาติและ
นานาชาติ มีจานวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ” โดยขอให้แยกการรายงานผลการดาเนินการเป็น
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับจานวนนานาชาติ
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3. สาหรับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ที่ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการหรือยังไม่ได้ดาเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆมาจัดทา
เป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ปรับรายงานผลการดาเนินการ ในส่วนของการรายงานการดาเนินการตามกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ที่ระบุการดาเนินกิจกรรมบางส่วนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยให้ปรับ
เป็นภาษาไทย ดังนี้
1.1 ขอให้ปรับคาว่า “Flipped Classroom” จากประโยค “... การจัดอบรมเทคนิคการสอนเรื่อง
Flipped Classroom …” เป็นภาษาไทย
1.2 ขอให้ปรับคาว่า “Massive Open Online Course และ Creative Base Learning”
จากประโยค “… มีแผนจัดอบรม Massive Open Online Course ,Creative Base Learning …” เป็นภาษาไทย
1.3 ขอให้ปรับ “...การปรับทัศนคติของอาจารย์ให้มุ่งไปสู่หลักการ Teach Less Learn More...”
เป็น “...การปรับทัศนคติของอาจารย์ให้มุ่งไปสู่การให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง...”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายวิชาการนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนบริ หารความเสี่ย ง ประจาปีง บประมาณ 2557 เพื่ อ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
4.2 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
เลขานุก ารคณะกรรมการชี้แ จงว่าตามที่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายวิชาการปรับรายละเอียดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การสอน
ที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ ” โดยให้ปรับคาว่า “Teach Less Learn More”
เป็น “Active Learning”
2. ขอให้ฝ่ายวิชาการเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหา
สาระมากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ ” จานวน 2 กิจกรรม และกาหนดช่วงเวลาการดาเนิ นงานของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 2 กิจกรรมด้วย
3. ขอให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันวางแผนบริหารความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 4 โดย
ดาเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “บทบาทในการชี้นาและนาเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์
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ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัยน้อยลง” โดย
สามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตาม
เกณฑ์ที่กาหนดใหม่ด้วย และกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2557) กับ
หลังจัดการ (ณ ก.ย. 2558) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ที่ทาวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะยังไม่มากพอ” โดยแยกตัวชี้วัดเป็น 2 ตัว และให้รายงานผล
การดาเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ทั้ง
2 ตัวชี้วัด
5. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพิ่มการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภูมิภาคอาเซียน+6 มีน้อย” อีก 1 ตัวชี้วัด โดยให้เสนอผลการดาเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกาหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ด้วย ทั้งนี้ให้ทบทวนการกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าวด้วยเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง
6. ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัย
เสี่ยง เรื่อง การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ จาก “อาจารย์
ประจาที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ค่าร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)” เป็น “จานวนอาจารย์ใหม่ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ” โดยให้กาหนดผลการดาเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 ค่าเป้า หมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ
30 ก.ย. 58 ด้วย และกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง
7. ขอให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้เสนอผลการดาเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง “จานวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”
8. กาหนดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร” เป็น
ปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตดาเนินการประเมินโอกาสแลผลกระทบของปัจจัย
เสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด สามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการ
ประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การ
ประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนดใหม่ด้วย และกาหนด
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2556) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2557) ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆมาจัดทา
เป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม
1. ขอให้ ท บทวนการประเมิ น ผลกระทบของปั จ จั ย เสี่ ย งจากเดิ ม ประเมิ น ผลกระทบระดั บ 1 (ต่ ามาก)
เป็นระดับ 4 (สูง) เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงาน
ราชการ ผู้ว่าจ้างงาน
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2. ขอให้ทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
2.1 จานวนข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ขอให้ปรับตัวชี้วัดเป็นจานวนข่าวสารที่เป็นข่าวสารชี้นา
สังคมที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และขอให้ทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 57 และค่าเป้าหมาย ณ 30
ก.ย. 58 ให้เป็นการนับเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทการชี้นาสังคมผ่านสื่อมวลชน
2.2 ขอให้กาหนดค่าเป้าหมาย จานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบันจัดเพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเชี่ยวชาญสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ณ 30 ก.ย. 58 เนื่องจากระบุค่าเป้าหมายเป็น NA
3. ขอให้ทบทวนการกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัย
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและอาจารย์ของมธ.พบสื่อมวลชนเพื่อพูดคุยทาความรู้จัก หากกรณีมี
ข้อมูลหรือข่าวสารที่จะเผยแพร่จะได้มีช่องทางและมีความรวดเร็วในการเสนอข่าวมากยิ่งขึ้น
3.2 รวบรวมรายชื่อศูนย์ข้อมูลต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาหรือ
ความต้องการของสังคม เพื่อสามารถให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสาหรับการชี้นาสังคมได้
3.3 ในกรณีที่มีการจัดงานวันวิจัยควรมีการจัดแถลงข่าวและเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากขึ้น
3.4 ขอให้คณะสร้างความสัมพันธ์กับนักวิชาการ (Academic Peer List) และผู้ใช้บัณฑิต (Recruiter
List) อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งกาหนดช่วงเวลาการดาเนินการของแต่ละกิจกรรมด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปรับปัจจัยเสี่ยงจากเดิม “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรด้านการจราจร”
เป็น “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร” เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้าน
การจราจร โดยอาจศึกษาจากแนวทางการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
2. ทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2557) กับหลัง
จัดการ (ณ ก.ย. 2558) พร้อมทั้งทบทวนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่กาหนดขึ้นใหม่
มติที่ประชุม
1. กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน
2. ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
4.3 ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้
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ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2558 ดาเนินการดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ปรั บ เพิ่มกิจกรรมการปรับปรุ งการควบคุม ของความเสี่ยงที่มีอยู่เรื่อ ง
“จานวนอาจารย์และบุคลากร มธ.ที่ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในระดับสากลยังไม่เพียงพอ” โดยเพิ่ม
กิจกรรม “สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการสอบ TU-get และ/หรือ Step”
2. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด “ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่
เพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละอาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดที่ฝ่ายวิเ ทศสัมพันธ์กาหนดนั้นเป็นตัวชี้วัด
เดียวกันกับตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง จึงขอให้ทบทวนว่าจะกาหนดผลการดาเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30
กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 ว่าจะใช้ค่าเป้าหมายเดียวกันหรือกาหนดค่า
เป้าหมายที่แตกต่างจากค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนบริหารความเสี่ยง
3. ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการประเมินผลการควบคุม “แผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียง
พอที่จะทาให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ” โดยประเมินให้ชัดเจนว่าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยัง
ไม่เพียงพอนั้น เกิดจากสาเหตุยุทธศาสตร์ของการวิจัยไม่ชัดเจนหรือกิจกรรมที่มีกาหนดในแผนยังไม่ครอบคลุม เพื่อ
จะได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ขอให้ ฝ่ า ยการนั ก ศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ป รั บ เพิ่ ม กิ จ กรรมเรื่ อ ง “จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น
ธรรมศาสตร์” โดยให้มีการทากิจกรรมกับ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้วย โดยอาจหารือกับฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในการจัดทากิจกรรม
5. ขอให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมหารือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการดาเนินการวาง
ระบบการควบคุมภายในของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามความเสี่ยงที่มีอยู่ที่คณะกรรมการกาหนดหรือ อาจพิจารณากาหนด
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ขึ้นมาใหม่ได้ ทั้งในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การกาหนดความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุม ตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดาเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่จะดาเนินการเพื่อให้
ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือกันและเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีความเสี่ยงที่
ต้องดาเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทาเป็นร่างการวางระบบการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา ก่อนนาเสนอ
อธิการบดีพิจารณาก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ขอให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของการควบคุม มธ.มีการบริหารงานที่
เป็นเลิศ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยภาค
ประชาชนและศิษย์เก่า มธ. เรื่อง “ช่องทางในการรับสมัครงานสายวิชาการยังไม่เอื้ออานวยให้กับผู้สนใจมาสมัครเป็น
อาจารย์”
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2. กาหนดการควบคุมที่มีอยู่เป็น “การสมัครงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะเป็นผู้ดาเนินการใน การ
รับสมัครเอง” และขอให้ประเมินผลการควบคุม กาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดาเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ
30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558
3. กาหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมเป็ น “การรับสมัครงานสายวิชาการในระบบออนไลน์ ” และ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
มติที่ประชุม
1. กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมี
การติดตามผลการดาเนินงานตามการวางระบบควบคุม ภายในและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการควบคุมภาย
รอบ 12 เดือน
2. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับร่างการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
3. ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาร่างการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ปอ.3) และ หนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ,รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบปอ.2) เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามเพื่อส่ง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1)
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
นางสาววัชรียา ถาวร
นางสาวชมัยพร หวานแท้
นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
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ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

