รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั ง้ ที่ 3/2557
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ห้ องประชุมโดมบริหาร 4 อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3
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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิต
(นางสาวไพศิษฐ์ ฏา กมลคุปติภกั ดี แทน)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
(นางสาวโสดาภรณ์ คาสด แทน)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
11. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)
12. ผู้อานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
13. หัวหน้ างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่า)

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

14. นางสาววัชรี ยา ถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวชมัยพร หวานแท้
2. นางสาวพิมพ์จนั ทร์ เปี่ ยมวารี
3. นางสาวโสภิตา งามถ้ อย

กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 สรุ ปการสั มมนาเรื่ อง “ การบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุ มภายใน
ปี งบประมาณ 2558 ” ในวันที่ 25 และ 29 กรกฎาคม 2557
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 ใน
วัน ศุก ร์ ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ มี ม ติใ ห้ ก องส่ง เสริ มมาตรฐานและประกัน คุณ ภาพจัด โครงการสัมมนาเชิ ง
ปฏิ บัติก าร เรื่ อง การบริ ห ารความเสี่ย งและการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะ/สานัก/สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลั กการบริ หารความ
เสี่ ย ง การควบคุมภายใน การจัดท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการวางระบบควบคุมภายในรวมถึงการฝึ ก
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อนาไปวางแผนการบริ หารความเสี่ยงและปั ญหาเพื่อนาไปวางระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินโอกาสและผลกระทบ การกาหนดกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน ซึ่งจะทาให้ คณะ/สานัก/สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2558 ได้ อย่างถูกต้ องมากยิ่งขึน้ นัน้ กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพได้ จัดสัมมนาดังกล่าวโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ในวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็ นการสัมมนา
สาหรับกลุ่มคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน รวมทังสิ
้ ้น 26 หน่วยงาน และวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
เป็ นการสัมมนาสาหรับกลุม่ สถาบันวิจยั /สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ/กอง/สานักงาน และหน่วยงานอื่นๆ รวม
ทังสิ
้ ้น 28 หน่วยงาน โดยการจัดสัมมนาประกอบด้ วยการบรรยายแนวคิดการบริ หารความเสี่ยงและการวางระบบ
การควบคุมภายในในช่วงเช้ า ส่วนช่วงบ่ายเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการระบุปัจจัยเสี่ยง และการระบุปัญหาเพื่อการวาง
ระบบการควบคุมภายใน การประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ย งและการฝึ กปฏิ บัติการกาหนดกิ จ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ท่ ี 6 มิถุนายน 2557
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณารั บ รองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน
2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2557 โดยไม่มีการแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่ องพิจารณา
4.1 รายงานผลการติ ดตามการดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี งบประมาณ 2557
(รอบ 9 เดือน)
เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงว่าตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีมติให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นัน้ จากรายงาน
ผลการติดตามการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2556- มิถนุ ายน 2557) สามารถสรุ ปผลการติดตามได้ เป็ น 2 มิติ ดังนี ้
1. การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมด
้
25 กิจกรรม ดาเนินการเสร็ จ 7 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 28 อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 68
และยังไม่ได้ ดาเนินการ 1 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 4
2. การประเมินผลสาเร็จในการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดแผนบริหารความเสี่ยง
ประเมิ น จากผลการด าเนิ น งานตามตัวชี ว้ ัด ปั จ จัย เสี่ ย งและการประเมิ น โอกาสและผลกระทบ การ
ประเมินผลสาเร็ จในการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั แผนบริ หารความเสี่ยง จากปั จจัยเสี่ยงทัง้ 7 ปั จจัย พบว่าระดับ
โอกาสและผลกระทบจานวน 6 ปั จจัยเสี่ยง ที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ
1. การสอนที่มุ่งเน้ นเนื อ้ หาสาระมากกว่าการสอนกระบวน การแสวงหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์
(4*5=20
สูงมาก)
2. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อย (4*3=12 สูง)
3. อาจารย์ตา่ งชาติที่มาสอนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อย (4*4=16 สูงมาก)
4. การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ (3*4=12 สูง)
5. จานวนบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติมีจานวนน้ อยในสายสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ (3*4=12 สูง)
6. การบริ หารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (3*4=12 สูง)
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และ 1 ปั จ จัย เสี่ ย งมี ก ารประเมิน โอกาสและผลกระทบลดลงจากสูง มาก (5X5=25) เป็ นปานกลาง
(3X2=6) คือการบริ หารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต ได้ แก่ เหตุการณ์ อทุ กภัย อัคคีภยั วาตภัย ชุมนุมประท้ วง/
จลาจล โรคระบาด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1. จากการรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือน ยังมีกิจกรรมจานวน 17 กิจกรรม ที่ยงั อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ จึงขอให้ ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบเร่ งดาเนินงานตามแผนให้ แล้ วเสร็ จภายในปี งบประมาณ 2557
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ พิจารณาว่าในแผนบริ หารความเสี่ยงมีเรื่ อง IT ในเรื่ องใดบ้ าง
เพื่อจะได้ เชิญผู้อานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนามาประชุมร่ วมกัน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือน และขอให้ ฝ่ายต่างๆเร่ งดาเนินงานตาม
แผนให้ แล้ วเสร็ จในปี งบประมาณ 2557
4.2 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557
(รอบ 9 เดือน)
ฝ่ ายเลขานุการแจ้ งว่า ตามที่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ก าหนดให้ ฝ่ายต่างๆรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12
เดือนนัน้ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในรอบ 9 เดือน ดังนี ้
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการปรับปรุ งการควบคุมภายในปี งบประมาณ 2557
รอบ 9 เดือนพบว่าจากกิจกรรมการควบคุมภายในทังหมด
้
40 กิจกรรม ดาเนินการเสร็ จ 24 กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ
60 อยู่ระหว่างดาเนินการ 12 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 30 และยังไม่ได้ ดาเนินการ 4 กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ10 หาก
เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการปรับปรุ งการควบคุมภายในปี งบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน
พบว่าในรอบ 9 เดือนมีกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จสรุ ปในภาพรวมเพิ่มขึ ้น
2. ผลการดาเนินงานงานตามตัวชี ว้ ัดแผนการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557
ระยะเวลา 9 เดือน (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) พอว่าตัวชีว้ ดั ที่บรรลุค่าเป้าหมายจานวน 5 ตัวชีว้ ดั และ
ตัวชี ้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี ้วัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือน
4.3 การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558
ประธานแจ้ งว่าตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 วัน
ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557 มีมติให้ ฝ่ายเลขานุการหารื อกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์
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ปั จจัยเสี่ยงสาหรับการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจาปี
งบประมาณ 2558 และมอบหมายให้ ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบดาเนินการประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของ
ปั จจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเมินปั จจัยเสี่ยงของการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าปั จจัยเสี่ยงที่เสนอนันเป็
้ นปั ญหาหรื ออุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ รวมทังประเมิ
้
นผลว่าการควบคุม ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพียงพอหรื อไม่ นัน้
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงโดยพิ จารณาจากนโยบายการบริ หารงานของ
อธิการบดีในการดารงตาแหน่งวาระที่สอง โดยแบ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่จะนาไปจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง และ
ปั ญหาที่ แก้ ไขโดยการควบคุมภายใน และส่งให้ ฝ่ายที่ รั บผิ ดชอบพิ จารณาปั จจัยเสี่ ยงที่ ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาเสนอ และสามารถปรับเพิ่ม/ลดปั จจัยเสี่ยงได้ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์โอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยง
และประเมินการควบคุมที่มีอยู่ของการควบคุมภายในว่าเพียงพอหรื อไม่ ซึง่ ฝ่ ายที่รั บผิดชอบได้ เสนอปั จจัยเสี่ยง
และการประเมินโอกาสและผลกระทบ ตามแนวทางการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2558 และเสนอการประเมินผลการควบคุมปั ญหาที่ แก้ ไขโดยการควบคุมภายในมาเพื่ อโปรด
พิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1. ฝ่ ายวิจยั และฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ขอทบทวนการกาหนดปั จจัยเสี่ยงของฝ่ ายอีกครัง้ เนื่องจากการกาหนด
ปั จจัยเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงของฝ่ าย และจะนาเสนอในที่ประชุมครัง้ ถัดไป
2. การพิจารณาปั จจัยเสี่ยงของยุทธศาสตร์ ที่ 6 ขอให้ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ร่ วมกัน เพื่อให้ การวางแผนบริ หารความเสี่ยงของปี งบประมาณ 2558 บรรลุตามเป้าหมาย โดยกาหนดประชุม
หารื อเรื่ องดังกล่าวในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. ขอให้ นาปั จจัยเสี่ยงที่เคยเป็ นปั จจัยเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557 มาพิจารณาด้ วยว่ายังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยง
ปี งบประมาณ 2558 หรื อไม่
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเสนอให้ กระบวนการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่มีความล่าช้ าในการ
ดาเนินการเป็ นปั ญหาที่แก้ ไขโดยการควบคุมภายในของยุทธศาสตร์ ที่ 1
5. ที่ประชุมเสนอว่าในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การจัดตังหน่
้ วยงานต่างๆ ตามนโยบายของอธิ การบดี หาก
หน่วยงานเหล่านันไม่
้ สามรถจัดตังได้
้ จะมีผลต่อการที่สงั คมได้ รับความเห็นทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์หรื อไม่
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้ งว่าการประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ ที่ 6
เป็ นการวิเคราะห์ให้ เฉพาะปั จจัยเสี่ยงที่ฝ่ายวางแผนพิจารณาแล้ วว่าเป็ นปั จจัยเสี่ยงในระดับที่สงู
7. ประธานจึงขอให้ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละยุทธศาสตร์ พิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปั จจัยเสี่ยงทุกปั จจัยเสี่ยงไม่ว่าจะมีโอกาสและผลกระทบในระดับต่า ปานกลาง สูง สูงมาก เพื่อพิจารณาใน
การประชุมครัง้ ต่อไป
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการตามข้ อสังเกตของคณะกรรมการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมครั ง้ ต่ อไป
ที่ประชุมกาหนดให้ มีการประชุมครัง้ ต่อไป วันพุธ ที่ 3 กันยายน 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

