รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ แทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ )
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

กรรมการ

(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

กรรมการ

(นางโสภิดา อภิธนวิทย์ แทน)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

กรรมการ

(นางสาวรมดี ปรุงวานิชกิจ แทน)
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)
12. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)

กรรมการ

13. ผู้อานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
14. นางสาววัชรียา ถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภาณุวัฒน์

โคตรโนนกอก

กองแผนงาน

2. นางสาวจุฑาศรี

วงศ์ชวลิต

กองวิเทศสัมพันธ์

3. นางสาวโสภิตา

งามถ้อย

กองการเจ้าหน้าที่

4. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

5. นางสาวชมัยพร

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

หวานแท้

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต ประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า วเปิ ด ประชุ ม และขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีคาสั่งที่ 621/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวาระการทางาน 2 ปี นับตั้ง แต่ วันที่ 1 เมษายน
2557 นั้น เนื่องจากการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการมอบหมายให้ผู้ช่วย
อธิ ก ารบดี ฝ่ ายประชาสั มพั น ธ์ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การพลิ ก ฟื้ น บทบาท
ในการชี้นาสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
และมีผู้ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ น งานตามแผนครอบคลุ มทุกประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์จึงมีคาสั่ ง
ที่ 694/2558 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์) เป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งเช่นเดียวกับคาสั่งที่ 621/2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
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1.2 แผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558 ฉบับผ่า นความเห็น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการฯ รายงานว่าตามที่คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2558 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจาปี
งบประมาณ 2558 และให้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ได้พิจ ารณาแล้ ว มีข้ อสั งเกตเกี่ย วกับ แนวทางในการกากั บติดตาม ประสานงาน และการเชื่อมโยงแผนบริห าร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากเกิดกรณีที่เมื่อพิจารณาความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยแล้วปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ไม่จาเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยง แต่ถ้าใน
ระดับหน่วยงาน ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนั้นๆอาจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ถ้าเกิดกรณี เช่นนี้มหาวิทยาลัยจะมีแนวทาง
ในการติดตามอย่างไร ทั้งนี้ ประธานได้รับทราบและจะนาข้อสังเกตดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม
ประสานงาน และเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานย่อย โดยมหาวิทยาลัย จะกาหนดให้
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรอบ 9 เดือน และเมื่อสิ้นสุดแผนก็จะนาผล
การติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย มาเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นาแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลั ย น าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรให้ความสาคัญกับความเสี่ยงเรื่องการทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องรายรับกับ
รายจ่ายของหน่วยงานในอนาคต
2. การถู ก ฟ้ อ งร้ อ งการลอกงานทางด้ า นวิ ช าการเป็ น การเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา เช่น น้าท่วม การเกิดจลาจลทางการเมื องจนเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัย
อย่างรุนแรง เป็นต้น
3. การวางระบบการบริหารจัดการ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ให้ได้ การสรรหาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้เข้ามาอยู่กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเรื่อง “การทุจริตทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงเรื่องรายรับกับรายจ่ายของ
หน่วยงานในอนาคต” ควรจะต้องดาเนินการเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัด
งบประมาณ
2. เนื่ อ งจากขณะนี้ อ ยู่ ในช่ว งเดื อนที่ 8 ของปีง บประมาณแล้ ว ความเสี่ ยงตามข้อ เสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยจะบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป หรือไม่ อย่างไร
ประธานให้ความเห็นว่า เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเรื่องสาคัญ จึงขอให้บรรจุไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
3. เนื่ องจากความเสี่ ย งเรื่ อง “การรั กษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ให้ ได้ และการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้ามาอยู่กับมหาวิทยาลัย ”

เคยนามาพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 12

มกราคม 2558 แล้ ว และที่ป ระชุม มีมติ ให้ เป็ นความเสี่ ย งปานกลาง จึง ขอไม่น ามาจั ดทาเป็นความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาปัจจัยเสี่ยงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
30 มี น าคม 2558 จ านวน 3 เรื่ อ ง มาด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง ในปี งบประมาณ 2558 โดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.1 ความเสี่ ย งเรื่ อ ง “การทุ จ ริ ต ทางการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง เรื่ องรายรั บ กั บ รายจ่ า ยของ
หน่ ว ยงานในอนาคต”

มอบหมายให้ ส านั ก งานตรวจสอบภายในเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และให้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อานวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
1.2 ความเสี่ยงเรื่อง “การถูกฟ้องร้องการลอกงานทางด้านวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย” มอบให้ฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักและให้หารือร่วมกับสานักหอสมุด ในการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง
1.3 ความเสี่ยงเรื่อง “ภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น น้าท่วม การเกิดจลาจลทาง
การเมืองจนเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง” มอบหมายให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และให้ประสานกับฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ด้วย
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2. ขอให้ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติ ม โดยดาเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอให้นาเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี ง บประมาณ 2558 รอบ 6 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ รายงานว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 มีมติให้มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2558 เป็น 3 รอบ คือ กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปัจจัยเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2558 ) และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
(30 มิถุนายน 2558) และให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ (30 กันยายน 2558) นั้น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้แจ้งฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัย
เสี่ยง เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ( 31 มีนาคม 2558 ) โดยตัวชี้วัดปัจจั ยเสี่ยงทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด มีการ
รายงาน 9 ตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยเสี่ยง คือ การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการเรียนแบบ
คิดวิเคราะห์ค้น ยังไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือนได้ โดยให้เหตุผลว่า ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดจาเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนวิธีการ อีกทั้ง ฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างการออกแบบหลักสูตร
อบรม Active Learning ให้อาจารย์ ซึ่งจะเริ่มทาการอบรมประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการมี
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เป้าหมายว่าในปี พ.ศ.2559 จะมีอาจารย์ที่เป็ น Active Learning Agent อย่างน้อย 100 คน ดังนั้น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดจะสารวจอีกครั้งในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เวลาคณาจารย์/คณะ/หน่วยงานใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ มี 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่จูงใจมากพอ กาหนด
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง 2 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ยังไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 6
เดือนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสารวจข้อมูลจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น มีผลการดาเนินงานเท่ากับ 288 คน โดยจาแนกเป็น
นักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา 116 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 172 คน
2. มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศที่ทาวิจัยร่วม การสอนร่ว ม และการจั ดประชุมร่ว มกับคณะยังไม่มากพอ
กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง 2 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 จานวนกิจกรรมด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานวิจัย/องค์กร
ระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติที่ได้ดาเนินการ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีการดาเนินกิจกรรมด้านการ
วิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติ
2.2 จานวนข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัย
นานาชาติเพิ่มขึ้น ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการทาข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานวิจัย/องค์กร
ระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย มี 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. จานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอ้างอิ ง
จานวนน้อยเมื่อเทียบกับสายวิทยาศาสตร์
2. การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์
3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์กับหน่ว ยงานภายนอกในการวิจัยสร้างนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ยังมีจานวนน้อย
ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง ยังไม่สามารถรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากการดาเนินกิจกรรม
เพื่อให้ได้ซึ่งผลสาเร็จนั้นจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน
หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม ปัจจัยเสี่ยง คือ มหาวิทยาลัยยังขาดการบูรณาการ
รวบรวมเนื้อหาที่จะนาเสนอสังคมผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง 2 ตัวชี้วัด มีผล
การดาเนินงาน ดังนี้
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1.1 จานวนชิ้นข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน มีผลการดาเนินงานจานวน 250 ข่าว
1.2 จ านวนกิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะ/สถาบั น จั ด เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญสู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ยังไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานได้ เนื่องจากกาหนดการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานใน
รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุ ขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มี 2
ปัจจัยเสี่ยงคือ
1. ค่านิ ย มของเยาวชนในปั จ จุ บั น เน้ นวัตถุนิยมไม่สนใจเรื่องจิตสาธารณะและความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีผลการดาเนินงานเท่ากับ 1,515 คน
2. นักศึกษาส่วนหนึ่งถูกละเมิดสิทธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
คือ ร้ อยละของนั กศึ กษาที่ ถูกละเมิด สิ ทธิ ที่ได้รั บการช่ว ยเหลื อจากมหาวิทยาลั ย ยังไม่ส ามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานได้ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ถูกละเมิดสิทธิจึงยังไม่มีการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร (ภัยจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่
มหาวิทยาลัย) กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ ยง คือ ร้อยละของจานวนของนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดที่เกิดเหตุความไม่
ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 0
2. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการบริหารงานรูปแบบเดิม (ยังไม่รายงานผลการดาเนินงาน)
3. สภาวะทางเศรษฐกิจทาให้ มธ. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง 2
ตัวชี้วัดซึ่งรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 26.96
3.2 ร้อยละของรายได้มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 7.88
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน
1. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด 1 ตัวชี้วัด คือยุทธศาสตร์
ที่ 6 ร้อยละของจานวนของนักศึกษาและบุค ลากรทั้งหมดที่เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี ซึ่งมีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 0 จากเป้าหมายที่กาหนดร้อยละ 10
2. ปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ปัจจัยเสี่ยง มีการประเมินระดับโอกาสผลกระทบลดลง 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ (1) ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร (ภัยจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย) (2)
ค่านิยมของเยาวชนในปัจจุบันเน้นวัตถุนิยมไม่สนใจเรื่องจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม (3) นักศึกษาส่วน
หนึ่งถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
1.

รองอธิการบดีฝ่ ายวิเทศสั มพัน ธ์ ให้ ความเห็ นว่ามีอาจารย์ส่ว นหนึ่งที่คุ้นเคยกับการสอนในลักษณะ

การบรรยายอาจยังไม่เข้าใจการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างถ่องแท้ ฝ่ายวิชาการอาจเริ่มกระบวนการ
โดยการทาความเข้าใจ Active Learning ให้ตรงกันก่อน ทั้งนี้ หากมีตัวอย่างเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 15 นาที ก็จะ
ทาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น และระบบการสอนแบบ Active Learning นักศึกษาจะต้องมีส่ วนร่วมด้วย และเสนอว่า
การกาหนดตัวชี้วัดเป็นจานวนวิชาที่สอนโดยใช้การบรรยายอย่างเดียวที่ฝ่ายวิชาการแจ้งว่าจะสามารถวัดผลได้ในปี
2560 จะไม่สามารถวัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงหรือไม่ จึงเสนอให้ฝ่ายวิชาการกาหนดตัวชี้วัดกระบวนการเพื่อแสดง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่ามีความเห็นเช่นเดียวกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ที่จะให้มีการวัดในเชิงกระบวนการ แต่ในรอบการรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ควรมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวิชาที่สอนโดยใช้การบรรยายอย่างเดียว ตามที่กาหนดไว้ในแผนด้วย
3. ที่ประชุมจึง ขอให้ฝ่ ายวิชาการทบทวนการกาหนดตัว ชี้วัดปัจจัยเสี่ ยง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระ
มากกว่าการเรียนแบบคิดวิเคราะห์ค้น ” โดยกาหนดตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นการวัดกระบวนการ เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) และรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน
2558) ส่วนตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามที่กาหนดนั้นให้รายงานผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30
กันยายน 2558) เพื่อจะได้รับทราบผลการดาเนินงานของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
1. เนื่ อ งจากขอบเขตการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด ของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ไม่สอดคล้องกัน ระหว่างค่าเป้าหมายที่กาหนดและข้อมูลรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ที่ประชุมจึงขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนและปรับคาอธิบายของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง (1) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติ
ที่เพิ่มขึ้น และ(2) ร้ อ ยละของนั ก ศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้ น โดยให้ กาหนดขอบเขตการจั ดเก็บข้อมูล “อาจารย์
ต่างชาติ” และ “นักศึกษาต่างชาติ” ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์ QS World Ranking เนื่องจากการ
รายงานข้อมูลจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เสนอขอตัดกิจกรรมข้อ 1.3 เพิ่มวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศในหั วข้อศึกษา/เรียนรู้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ออกจากรายงานผล
การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่จูงใจมากพอ” และเสนอขอตัดกิจกรรมข้อ 2.5 อานวยความสะดวกให้ผู้บริหารและ
อาจารย์เดินทางไปประชุมและนาเสนอผลงานวิจัย (CAUFUK) ออกจากรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหาร
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ความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทาวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับ
คณะยังไม่มากพอ”
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ประธานเสนอให้ฝ่ายวิจัยมีนโยบายเชิงรุกที่ผลักดันให้อาจารย์ทางานวิจัยมากขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผนจะขอให้ฝ่ายบริหารบุคคลและฝ่ายการคลังเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการบริหารงานรูปแบบเดิม ในส่วนที่กาหนดจานวน
ระบบงานที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารงานของมหาวิ ทยาลั ย ในระบบบริ ห ารงานบุ ค คลากร และระบบการเงิ น โดย
ดาเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการ
2. ขอให้ทุกฝ่ายทบทวนกิจกรรมการดาเนินงานที่ได้รายงานมาในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557–31 มีนาคม
2558) โดยให้รายงานว่าได้มีการดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2558 หรือไม่ อย่างไร
3. ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมบริหารความเสี่ยงฯรวบรวมและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) โดยให้รายงานในลักษณะของการรายงานผล
การดาเนินการของกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งถัดไป และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ตามลาดับ
4.2 รายงานผลการด าเนิ น งานการวางระบบการควบคุ ม ภายใน ปี ง บประมาณ 2558 รอบ 6 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ รายงานว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 และในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่
28 มกราคม 2558 มีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 และให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือ น นั้ น กองส่ ง เสริ มมาตรฐานและประกั น คุ ณภาพ ได้มีบั นทึ กที่ ศธ 0516.58/193 วั นที่ 7 เมษายน 2558
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ขอให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558)
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯได้รวบรวมสรุปผลการดาเนินงานดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
ความเสี่ ย งที่ ยั ง มี อ ยู่ คื อ กระบวนการในการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิ ช าการใช้ เวลามากเกิ น ไป ผลการ
ดาเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) มีอาจารย์กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน โดยใช้เวลา 4 เดือน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จานวน 5 เรื่อง 5 ตัวชี้วัด พบว่าผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
ได้แก่ จานวนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนและเอเชีย ไม่มีข้อมูล 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ
อาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่เหลือยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จานวน 3 เรื่อง 3 ตัวชี้วัดพบว่าไม่มีข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่ชัดเจน 2) วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ส่วนอีก 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการจัดทา/พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สาเร็จ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
4. ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5

ปลู ก ฝั งจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ให้ บริ ก ารสุข ภาพ และท านุ บ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จานวน 1 เรื่อง ได้แก่จานวนนักศึกษาได้รับบทลงโทษจากมหาวิทยาลัยด้านการแสดงออก
ทางสิทธิเสรีภาพที่ไม่เหมาะสม ในการดาเนินงานรอบ 6 เดือนยังไม่มีนักศึกษาได้รับบทลงโทษจากมหาวิทยาลัยด้าน
การแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพที่ไม่เหมาะสม
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
จานวน 7 เรื่อง 8 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน พบว่า
5.1 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัดได้แก่ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน
5.2 มีข้อมูลผลการดาเนินการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของความสาเร็จในการ
พัฒนาและจัดทาระบบสมัครบุคลากรสายวิชาการออนไลน์ , ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดส่งแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) และจานวนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557
5.3 ตัวชี้วัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย มีค่าเป้าหมายการใช้กระแสไฟฟ้าระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีงบประมาณไม่เกิน 70,154 MWh แต่ผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือนพบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้า
40,383.69 MWh
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5.4 ไม่มีข้อมูลผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูล
ครบถ้วน และนาข้อมูลส่งเข้าสู่ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร และหน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูก
ต้องภายใน 60 วัน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558) และจานวนแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมบริหารความเสี่ยงมีข้อสังเกตจากผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ดังนี้
1. การดาเนินงานตามแผนการวางระบบการควบคุมภายใน สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายมี 2
ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลั ยชั้นนาในอาเซียนและเอเชีย และร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ภายหลังการวางระบบควบคุมภายในเรื่องกระบวนการในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย แต่เป็นการบรรลุเป้าหมายจากผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการเพียง 1 ท่าน
3. บางตัวชี้วัดหน่วยนับ การกาหนดค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ไม่
สอดคล้องกัน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรและเรียนเต็มเป็น
รายวิชาเพิ่มขึ้น กล่าวคือ กาหนดหน่วยนับเป็นค่าร้อยละ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น) แต่การรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6
เดือน รายงานเป็นจานวนคน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัด จานวนนักศึกษาได้รับบทลงโทษจากมหาวิ ทยาลัยด้านการ
แสดงออกทางสิทธิเสรีภาพไม่เหมาะสม กล่าวคือ กาหนดหน่วยนับเป็นรายบุคคล กาหนดค่าเป้าหมายเป็นค่าร้อยละ
และรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายบุคคล จึงควรให้ปรับให้สอดคล้องกันในการรายงานผลการดาเนินงานการวาง
ระบบควบคุมภายในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากข้อมูลผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ซึ่งเป็นการติดตามผลตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูล (N/A) จึงขอหารือที่ประชุมว่าการติดตามในรอบ 9 เดือนจะให้ติดตามในลักษณะใด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนให้ความเห็นว่าในรอบ 9 เดือนควรรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อ
จะได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดาเนินงานให้เหมาะสม
2. การที่ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลเพราะมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยง/จุดอ่อนเรื่อง
ระบบฐานข้อมูลซึ่งจะส่งผลให้ความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงระดับต่าอยู่อาจจะสูงขึ้นได้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยโดย
กองส่ งเสริ มมาตรฐานและประกัน คุณภาพร่ ว มกับสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒ นา กาลั งอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะให้คณะกรอกข้อมูล
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและข้อมูลพื้นฐาน หากหน่วยงานใดต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้ความเห็นว่าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เมื่อกรอกข้อมูลแล้วควรมีการตรวจสอบและ
ปรับข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ด้วย โดยผู้ที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ควรเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องดังกล่าว เช่น ข้อมูลด้านนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ควรเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. ประธานเสนอว่าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกันถึงข้อมูลที่จะ
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลทุกรูปแบบ ได้แก่ ก.พ.ร. การบริหารความเสี่ยง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ QS World Ranking ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
2. ขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษานัดประชุมหารือกับฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการนักศึกษา
และฝ่ายวิจัย เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลที่ฝ่ายต่างๆต้องการในระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.3 แนวทางในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2559
คณะกรรมการฯ ขอให้เลื่อนวาระ 4.3 ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การกาหนดแนวทางการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน
ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงว่า เนื่ องด้วยสานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานหลักและทราบ
กรอบเวลาการรายงานข้อมูลการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอให้สานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล การควบคุม
ภายในทุกแบบรายงาน ทั้ งนี้ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามรอบระยะเวลา
มติที่ประชุม
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ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการดาเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน และขอให้นาข้อสรุปจากการหารือมานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
5.2 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมกาหนดให้ มีการประชุมครั้งถัดไปในวันพฤหัส บดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาววัชรียา ถาวร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางชนันดา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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