รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 4/2556
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิ การบดี 2 ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
ผูม้ าประชุม
1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ วรินทร วูวงค์)
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล)
4. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการและวิจยั
(ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช)
5. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยการคลัง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย)
6. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์รงั สิต
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
7. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
8. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
9.ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
(นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์)
10.ผูอ้ านวยการสานักงานวิเทศสัมพันธ์
(นางอุษาจรัส เวชพงศา)
11.ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)
12.ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
13.หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า)
14.นางสาวชมัยพร หวานแท้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ)
2. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิวงค์)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาววัชรียา ถาวร

กรรมการ
กรรมการ

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่ มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การสารวจการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 3/2556
ในวันศุกร์ท่ี 27 กันยายน 2556 ได้มกี ารพิจารณาปจั จัยเสีย่ งของการควบคุมภายในตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 เรื่อง
คณะ/หน่ วยงานทีจ่ ดั ทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ดาเนินการประเมินตัว
บ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร และที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายวิชาการสารวจการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะต่างๆ นัน้ ฝ่ายวิชาการได้รายงานผลการดาเนินการจัดทา
มคอ.3 – มคอ.7 แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้
1. ขอให้ ฝ่ า ยวิ ช าการทบทวนผลการส ารวจการจัด ท าหลัก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะต่างๆ โดยในส่วนของการรายงานจานวนหลักสูตรทีจ่ ดั ทา มคอ.3-6 นัน้ ควร
นับเฉพาะหลัก สูต รที่จดั ทาครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานัน้ ๆ และขอให้ฝ่ายวิชาการนาข้อมูล
ดังกล่าวเสนอคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การนาข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งให้ฝ่ายวิชาการ
ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2556
ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2556 วันศุกร์ท่ี 27 กันยายน
2556 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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มติ ที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ร ับ รองรายงานการประชุ ม ครัง้ ที่ 23/2556 วั น ศุ ก ร์ ท่ี 27 กั น ยายน 2556
โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่ อง
3.1 รายงานผลการดาเนิ นการตามตัวชี้วดั แผนบริ หารความเสี่ยง และประเมิ นระดับ
ความเสี่ยงของแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2556 (ณ 30 กันยายน 2556)
ฝ่ายต่างๆที่เป็ นผู้รบั ผิดชอบการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2556 ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินงานและผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดาเนินงาน
บริหารความเสีย่ ง ณ 30 กันยายน 2556 มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
1.1 ขอให้ฝ่ายวิชาการทบทวนการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของ
ปจั จัยเสี่ย งเรื่อ งคณะ/หน่ ว ยงานที่จ ดั ท าหลัก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึกษาแห่ง ชาติไ ม่
ดาเนินการประเมินตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร เนื่องจากรายงานผลการดาเนินการไม่สอดคล้องกับ
ผลการสารวจการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทไ่ี ด้รายงานในวาระที1่ .1
และหากผลการดาเนินการจริงลดลงจากจานวนที่รายงานมา ให้ปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปจั จัยเสีย่ งหลังการดาเนินการบริหารความเสีย่ งทีป่ ระเมินไว้จาก 3x4=12 (สูง) เป็น 4x4=16 (สูงมาก)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิ ชาการ
2.1 ฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ งเรื่อง
การบริหารจัดการสาหรับนักศึกษาต่างชาติไม่ได้มาตรฐานสากล ว่าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้สอบถามจากนักศึกษา
ต่างชาติทผ่ี ่านฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ว่านักศึกษาต่างชาติตอบแบบสอบถามจานวน 43 คน จากทัง้ หมดจานวน 120
คน ที่ป ระชุ ม เสนอว่ า ให้ ฝ่ า ยวิเ ทศสัม พัน ธ์ป ระสานงานการแจกแบบสอบถามนั ก ศึก ษาชาวต่ า งชาติก ับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะโดยตรง เพื่อจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจะครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติ
ของทัง้ มหาวิทยาลัย และการรายงานผล ณ 30 กันยายน 2556 นัน้ ให้รายงานไปตามเดิมคือจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 43 คน เนื่ อ งจากจ านวนผู้ต อบแบบสอบถามนัน้ คิด เป็ น ร้อ ยละ 35.83 ของจ านวนผู้ต อบ
แบบสอบถามทัง้ หมด และให้ปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปจั จัยเสี่ยงหลังการดาเนินการ
บริหารความเสีย่ งจากเดิม 5x3=15 (สูงมาก) เป็น 2x3=6 (ปานกลาง)
2.2 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ ง
เรือ่ งการเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิตไม่มมี าตรฐานเดียวกัน เรื่องความไม่เป็ นมาตรฐานของหลักสูตร และ
เรือ่ งกลไกและช่องทางในการเข้ามาเป็นอาจารย์ผสู้ อนไม่ชดั เจน เนื่องจากรายงานผลว่าไม่ได้ดาเนินการ โดย
ให้ปรับการรายงานเป็ นการระบุให้ชดั เจนว่าได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิ จยั
3.1 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ ง
เรื่องการกระจุกตัวของอาจารย์ท่มี บี ทความตีพมิ พ์ระดับชาติและระดับนานาชาติและสิทธิบตั ร โดยเสนอปรับ
ระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปจั จัยเสี่ยงหลังการดาเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม 3x4=12
(สูง) เป็ น 4x4=16 (สูงมาก) เนื่องจากผลการดาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ลดลงจากผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2555 จากร้อยละ 29.17 เป็ นร้อยละ 24.58 และขอให้ฝ่ายวิจยั ระบุสาเหตุของผลการดาเนินการ
ทีล่ ดลงจากปีงบประมาณ 2555 แยกเป็นสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์
3.2 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ ง
เรื่องการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการนาเสนองานวิจยั สู่สงั คมยังมีอยู่
จานวนน้อย ดังนี้
- เนื่องจากผลการดาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ของตัวชีว้ ดั ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั รอง
คุ ณ ภาพต่ อ อาจารย์ป ระจ าและนัก วิจ ยั ประจา เท่ า กับ ร้อ ยละ 10.01 ซึ่งคิด เป็ น ร้อ ยละ 100 เมื่อ เทียบกับ
เป้าหมายในปี งบประมาณ 2559 (ร้อยละ 10) จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปจั จัย
เสีย่ งหลังการดาเนินการบริหารความเสีย่ งจากเดิม 3x4=12 (สูง) เป็น 1x4=4 (ปานกลาง)
- เนื่องจากผลการดาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ของตัวชีว้ ดั งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้ร ับ การตีพ ิม พ์ห รือ เผยแพร่ ต่ อ อาจารย์ป ระจ าและ/หรือ นั ก วิจ ัย ประจ า ลดลงจากผลการด าเนิ น การ
ปีงบประมาณ 2555 จากร้อยละ 31.18 เป็ นร้อยละ 27.32 จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปจั จัยเสีย่ งหลังการดาเนินการบริหารความเสีย่ งจากเดิม 3x4=12 (สูง) เป็ น 4x4=16 (สูงมาก) โดยให้ระบุ
สาเหตุของผลการดาเนินการทีล่ ดลงจากปีงบประมาณ 2555 ด้วย
- เนื่ อ งจากผลการด าเนิ น งาน ณ 30 กัน ยายน 2556 ของตัว ชี้ว ัด เรื่อ งงานวิจ ัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา เท่ากับร้อยละ 16.81 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 100
เมือ่ เทียบกับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 (ร้อยละ 15) จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปจั จัยเสีย่ งหลังการดาเนินการบริหารความเสีย่ งจากเดิม 3x4=12 (สูง) เป็น 1x4=4 (ปานกลาง)
3.3 ที่ประชุมเสนอให้รายงานผลการดาเนินการของปจั จัยเสี่ยงเรื่องวารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทนั ตามกาหนดระยะเวลา เป็ นการรายงานในภาพรวมของการเผยแพร่วารสารทุก
ฉบับ โดยระบุ ดังนี้
- เป้าหมายปี 2559 เท่ากับ 11 ฉบับ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 7 ฉบับ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 7 ฉบับ
- ระดับความเสีย่ งก่อนดาเนินการ ณ 30 กันยายน 2555 (โอกาส * ผลกระทบ) เท่ากับ
3*4=12(สูง)
- ระดับความเสีย่ งหลังดาเนินการ ณ 30 กันยายน 2556 (โอกาส * ผลกระทบ) เท่ากับ
3*4=12(สูง)
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริ หารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อ มูลของปจั จัยเสี่ยงเรื่องระบบข้อ มูลสนับสนุ นการทางานของ
ผูบ้ ริหารยังไม่มกี ารบูรณาการให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที ดังนี้
- หน่วยนับจากเดิม ค่าเฉลีย่ เป็น นาที
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น มากกว่า 1 วัน
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิมรายงานว่าผูบ้ ริหารสามารถเรียก ใช้งานข้อมูล
จากระบบตาม Report ทีอ่ อกแบบไว้แล้วได้ทนั ที เป็น 60 นาที
4.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบหลังการดาเนินการบริหาร
ความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ งเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุ นทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหาร ทัง้ ระดับต้นและระดับกลาง จากเดิม 3x3=9 (สูง) เป็น 3x4=12 (สูง)
4.3 ที่ประชุ มเสนอทบทวนข้อ มูล ของปจั จัยเสี่ยงเรื่อ งการจัดทางบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ไม่ทนั ตามระยะเวลาทีร่ ะเบียบกาหนด ดังนี้
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น มากกว่า 90 วัน
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิม NA เป็น อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
- ปรับการอธิบายสาเหตุการลดลง/คงทีข่ องระดับโอกาสและผลกระทบของปจั จัยเสีย่ ง
4.4 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลของปจั จัยเสี่ยงเรื่องระบบและกลไกการกากับดูแลและการ
ติดตามผลเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายยังไม่เพียงพอ ดังนี้
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น 1 โครงการ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิม NA เป็น อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
- ปรับการอธิบายสาเหตุการลดลง/คงทีข่ องระดับโอกาสและผลกระทบของปจั จัยเสีย่ ง
มติ ที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม มีม ติใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารน าข้อ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม แจ้ง ให้ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ทบทวน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสีย่ ง ปีงบประมาณ 2556 ทีฝ่ า่ ยต่างๆปรับแก้ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิ จารณา
4.1 ร่างแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557
ฝ่ายเลขานุ การแจ้ง ว่าตามที่ค ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อ วันศุ ก ร์ท่ี 27 กัน ยายน 2556 ได้มกี ารพิจ ารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีมติให้ฝ่ายต่างๆทีร่ บั ผิดชอบทบทวนแผนบริหารความเสีย่ งตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป นัน้ ฝา่ ยต่างๆได้เสนอร่างแผนบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้ปรับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ขอทีป่ ระชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้
1. ปรับแก้รา่ งแผนบริหารความเสีย่ งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิ ชาการ
1.1 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนกิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง ของปจั จัยเสีย่ งเรื่องอาจารย์
ต่างชาติท่มี าสอนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้ อ ย โดยขอให้เ พิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่อ งจาก
ประธานคณะกรรมการฯแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดสรรงบประมาณปี ละ 10 ล้านบาท เพื่อจ้างอาจารย์
ชาวต่ างชาติ โดยให้ฝ่ายวิเ ทศสัมพันธ์ประสานงานเรื่องข้อ มูลกับฝ่ายวางแผนซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบในเรื่อ ง
ดังกล่าว และกาหนดช่วงเวลาการดาเนินการคือ เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
1.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูล ตัวชี้วดั จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิม่ ขึ้น ของ
ปจั จัยเสีย่ งเรือ่ งการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตไม่มมี าตรฐานเดียวกัน ดังนี้
- ปรับชื่อตัวชีว้ ดั จากเดิมจานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้ เป็ น ร้อยละของ
จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้
- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ
- ปรับผลการดาเนินการ ณ 30 กันยายน 2556 โดยให้รวมจานวนนักศึกษา
แลกเปลีย่ นของทัง้ มหาวิทยาลัยและจากคณะต่างๆด้วย
- ปรับเป้าหมายที่ต้องการ 30 กันยายน 2557 ให้เพิม่ จากปีท่ผี ่านมาร้อยละ
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1.3 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนข้อมูล ตัวชีว้ ดั จานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึน้ ของปจั จัย
เสีย่ งเรือ่ งนักศึกษาต่างชาติทเ่ี ข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย ดังนี้
- ปรับชื่อตัวชี้วดั จากเดิม จานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เป็ น ร้อยละของ
จานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึน้
- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ
-ระบุ ผ ลการด าเนิ น การ ณ 30 กัน ยายน 2556 และก าหนดเป้ า หมายที่
ต้องการ 30 กันยายน 2557
1.4 ทีป่ ระชุมเสนอทบทวนข้อมูลตัวชีว้ ดั จานวนอาจารย์ต่างชาติเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยเสีย่ ง
เรือ่ งอาจารย์ต่างชาติทม่ี าสอนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย ดังนี้
- ปรับชื่อ ตัว ชี้ว ดั จากเดิม จานวนอาจารย์ต่ า งชาติเ พิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละของ
จานวนอาจารย์ต่างชาติเพิม่ ขึน้
- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ
- กาหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการ 30 กันยายน 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิ จยั
1.1 ฝา่ ยวิจยั เสนอปรับชื่อปจั จัยเสีย่ งจากเดิม การกระจุกตัวของอาจารย์ทม่ี บี ทความ
ตีพมิ พ์ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์ เป็น การกระจุกตัวของอาจารย์ทม่ี บี ทความตีพมิ พ์ระดับ
นานาชาติในสายวิทยาศาสตร์
1.2 ฝา่ ยวิจยั เสนอปรับชื่อตัวชีว้ ดั ปจั จัยเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ งเรือ่ งการกระจุกตัวของ
อาจารย์ทม่ี บี ทความตีพมิ พ์ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์ จากเดิมอาจารย์ประจาทีม่ บี ทความ
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ตีพมิ พ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค่าร้อยละต่ออาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง) เป็ น อาจารย์ประจาทีม่ บี ทความ
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ (ค่าร้อยละต่ออาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง)
1.3 ฝา่ ยวิจยั เสนอเพิม่ กิจกรรมการบริหารความเสีย่ งของปจั จัยเสีย่ งเรื่องการกระจุกตัว
ของอาจารย์ทม่ี บี ทความตีพมิ พ์ระดับชาติและระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ ดังนี้
- เพิม่ ทุนนักวิจยั ให้แก่ผู้ช่วยสอน และกาหนดช่วงเวลาดาเนินการในเตือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
- เพิม่ ทุนนักวิจยั ให้กบั ผูช้ ่วยนักวิจยั และกาหนดช่วงเวลาดาเนินการในเตือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
- เพิม่ ทุนวิจยั หลังปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ และกาหนดช่วงเวลาดาเนินการ
ในเตือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
2. ทีป่ ระชุมกาหนดให้มกี ารติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งเป็ นรายครัง้ โดยจะมี
การติดตามในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
มติ ที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม มีม ติใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารน าข้อ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม แจ้ง ให้ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ทบทวน
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2557 ที่ฝ่ายต่ างๆ
ปรับแก้แล้ว และนาเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
4.2 การกาหนดกิ จกรรมการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ ง ว่ า ตามที่ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อ วันศุก ร์ท่ี 27 กันยายน 2556 ได้มกี ารพิจารณาการวางระบบการควบคุ ม
ภายใน ปี งบประมาณ 2557 และมีมติให้ฝ่ายต่ างๆที่รบั ผิดชอบทบทวนกิจกรรมการวางระบบการควบคุม
ภายในตามข้อ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม เพื่อ น าไปจัด ท าระบบการควบคุ ม ภายใน ปี ง บประมาณ 2557
นอกจากนี้ฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผน และฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ เสนอเพิม่ เติมกิจกรรมการปรับปรุงการ
ควบคุมทีน่ อกเหนือจากมติทป่ี ระชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านบริห ารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ประชุมเสนอ
ทบทวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของความเสี่ยงที่มอี ยู่เรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุ นที่ม ี
ศักยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผูบ้ ริหารทัง้ ระดับต้นและระดับกลาง เนื่องจากกิจกรรมการปรับปรุงการ
ควบคุ มดังกล่าวไม่สอดคล้อ งกับความเสี่ยงที่มอี ยู่ โดยอาจกาหนดเป็ นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณจานวนมาก
2. ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การเขียนรายงานผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเขียนผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ว่าได้ผล
อย่างไร และจากผลการดาเนินการดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาให้บางปจั จัยยังคงเป็ นปจั จัยเสีย่ งที่จะต้อง
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ดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปในปี งบประมาณ 2557 และปจั จัยเสี่ยงที่เป็ นปญั หาจากการดาเนินงานให้
ปรับเป็นกิจกรรมการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2557
มติ ที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม มีม ติใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารน าข้อ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม แจ้ง ให้ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ทบทวน
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุ การจัดทาการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2557 ทีฝ่ ่าย
ต่างๆปรับแก้แล้ว และนาเสนอร่างการวางระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่ม ี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า
นางสาววัชรียา ถาวร

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นางชนันดา ธีญะวุฒ ิ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

