รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั ง้ ที่ 4 / 2557
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
ณ ห้ องประชุมธรรมนที 2 อาคารธรรมนที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ )
2. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ แทน)
3. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(นาง พรพิมล บุญศิริ แทน)
4. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(นางสาวพิมพ์จนั ทร์ เปี่ ยมวารี แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย)
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
ผู้ไม่ มาประชุม
1. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)

กรรมการทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายจักรชัย หิรัณยะวสิต
2. นางสาวชมัยพร หวานแท้

ผู้อานวยการสานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ งว่าเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์
รังสิตประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงติดราชการ จึงได้ มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม
2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ องพิจารณา
3.1 การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั ง้ ที่ 3/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มีมติให้ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละยุทธศาสตร์ พิจารณาประเมิน
โอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงทุกปั จจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะมีโอกาสและผลกระทบในระดับต่า ปานกลาง สูง
สูงมาก โดยสามารถเพิ่มเติมปั จจัยเสี่ยงได้ ตามความเหมาะสม และพิจารณาว่าปั จจัยเสี่ยงที่เสนอนันเป็
้ นปั ญหา
หรื ออุปสรรคในการปฏิบัติงานหรื อไม่ รวมทัง้ ประเมินผลว่าการควบคุมที่มีอยู่ในปั จจุบันเพียงพอหรื อไม่ เพื่ อ
นามาวางระบบการควบคุมภายในต่อไป นัน้ ฝ่ ายต่างๆได้ ดาเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยง
ปี งบประมาณ 2558 และปั จ จัย เสี่ ย งของการควบคุ ม ภายใน ปี งบประมาณ 2558 มาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
1. ปรับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สังคมได้ รับองค์ ความรู้ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ปรั บ คะแนนการประเมิน ระดับ ผลกระทบของปั จ จัยเสี่ ย งเรื่ อง จ านวนผลงานวิ จัย ของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้ านสังคมศาสตร์ ไม่ได้ ถูกอ้ างอิงจากหน่วยงานอื่น จากเดิม 5 คะแนน เป็ น
4 คะแนน ส่งผลให้ ระดับความเสี่ยงปรับจากเดิม 15 คะแนน (สูงมาก) เป็ น 12 คะแนน (สูง)
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
ปรั บคะแนนการประเมินระดับโอกาสของปั จจัยเสี่ยงเรื่ อง มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการ
บริ หารงานรู ปแบบเดิม จากเดิม 3 คะแนน เป็ น 4 คะแนน ส่งผลให้ ระดับความเสี่ยงปรับจากเดิม 9 คะแนน เป็ น
12 คะแนน แต่ยงั อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิม
2. จากการพิจารณาความเหมาะสมของปั จจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัย
เสี่ยง และความเหมาะสมของปั ญหาที่แก้ ไขโดยการควบคุมภายใน จึงได้ กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางแผน
บริ หารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน โดยพิ จารณาจากปั จจัยเสี่ยงที่มีการประเมิน ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก ประเด็นยุทธศาสตร์ ละ 3 ปั จจัยเสี่ยง สรุ ปได้ ดงั นี ้
ปั จจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล
ปรั บปั จจัยเสี่ยงจากเดิม “อาจารย์ ประจาที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ทาผลงานเพื่อใช้ ขอกาหนด
ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” เป็ น (1) อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไ ม่ยื่นขอตาแหน่งทางวิช าการ และ
(2) กระบวนการในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการใช้ เวลามากเกินไป
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางแผนบริ หารความเสี่ยง จานวน 2 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้ านภูมิภาคอาเซียนมีน้อย และ(2) คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ยงั ไม่จงู ใจมากพอ สาหรับปั จจัยเสี่ยงลาดับที่ 3 นัน้ เนื่องจากฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ได้ ประเมินระดับความ
เสี่ยงของปั จจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับสูง (9 คะแนน) เท่ากันจานวน 4 ปั จจัยเสี่ยง จึงขอให้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เลือกปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวกาหนดเป็ นปั จจัยเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2558 อีก 1 ปั จจัย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สังคมได้ รับองค์ ความรู้ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กาหนดปั จจัย เสี่ ยงที่ น าไปวางแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง จานวน 3 ปั จ จัย เสี่ย ง คือ (1) มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ รับงบประมาณไม่เพียงพอสาหรับจัดหาทรัพยากร / สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการทาวิจยั
ของบุคลากร (2) จานวนผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์ ไม่ได้ ถูก
อ้ างอิงจากหน่วยงานอื่น และ(3) หน่วยงานภายนอกให้ ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / นักวิจัย ใน
การสร้ างนวัตกรรมหรื อสิ่งประดิษฐ์ ยังมีจานวนน้ อย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พลิกฟื ้ นบทบาทในการชีน้ าสังคม
ประธานเสนอว่าเนื่องจากผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ ที่ 4 พลิกฟื น้ บทบาทในการชี ้นาสังคม คือฝ่ ายบริ หาร
ศูนย์ สขุ ศาสตร์ แต่ปัจจุบันไม่มีผ้ รู ั บผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย จึงจะนาเรื่ องดังกล่าวไปหารื อกับผู้อานวยการ
สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมให้ เป็ นผู้ดาเนินการต่อไป
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
ปลู ก ฝั งจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางแผนบริ หารความเสี่ยง จานวน 3 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) ค่านิยมของเยาวชนใน
ปั จจุบนั เน้ นวัตถุนิยม ไม่สนใจเรื่ องจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม (2) การคุ้มครองสิทธิเยาวชน และ
(3) การคัดกรอง ดูแลนิสิต/นักศึกษาที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงและผู้ที่มีความต้ องการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
กาหนดปั จจัยเสี่ยงเพื่อนาไปวางแผนบริ หารความเสี่ยง จานวน 3 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) มหาวิทยาลัยออก
นอกระบบแต่ยังคงมีการบริ หารงานรู ปแบบเดิม และ(2) สภาวะทางเศรษฐกิ จทาให้ มธ.ได้ รับงบประมาณไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย และ (3) ย้ ายปั จจัยเสี่ยงของการควบคุมภายในมากาหนดเป็ นปั จจัยเสี่ยงของแผนบริ หาร
ความเสี่ยงอีก 1 ปั จจัยเสี่ยง คือ สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของบุคลากร
การวางระบบการควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางระบบการควบคุมภายใน จานวน 1 ปั จจัยเสี่ยงคือ อาจารย์ประจาที่ยงั ไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ทาผลงานเพื่อใช้ ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางระบบการควบคุมภายใน จานวน 12 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) บางคณะไม่มี
ความโดดเด่นและไม่มีความพร้ อมการทาวิจยั ร่ วม การสอนร่ วมและการจัดประชุมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(2) บางคณะไม่มีการเปิ ดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ (3) บางคณะไม่มีการทา MOU กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (4) เผยแพร่ แนวคิดและความรู้ ด้ านอาเซียนไปยังอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักวิจัย และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (5) การเป็ นสมาชิกองค์กรนานาชาติใช้ งบประมาณมาก (6) บางคณะไม่
ทราบข้ อมูลองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้ องกับสาขาของตนเอง (7) การติดต่อกับศิษย์เก่าชาวต่างประเทศทาได้ ยาก
(8) ไม่มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นศิษย์เก่าชาวต่ างประเทศ (9) หลักสูตรของบางคณะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการขององค์กรธุรกิจระดับนานาชาติได้ (10) จัดทาหลักสูตร Internship ร่ วมกับบริ ษัทชัน้ นาระดับ
นานาชาติให้ นกั ศึกษามธ. เพื่อเป็ นการสร้ างเครื อข่ายให้ กบั มธ. (11) ไม่มีผ้ ูที่มีประสบการณ์ ในการเสนอตัวเป็ น
เจ้ าภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับโลก (12) สถานที่พกั ไม่เพียงพอและไม่ได้ มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สังคมได้ รับองค์ ความรู้ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางระบบการควบคุมภายใน จานวน 7 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชดั เจน (2) วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเข้ าสู่
ฐานข้ อมูล scopus (3) ไม่สามารถใช้ ทรัพยากร/อุปกรณ์ทางการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(4) การจัดตัง้ Center of Excellence ยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา (5) ขาดระบบฐานข้ อมูลด้ านการบริ หาร
จัดการงานวิจยั ที่เป็ นระบบ เช่น ฐานข้ อมูลความเชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ของนักวิจยั เด่น มธ. เป็ นต้ น (6) จานวน
ผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่ ม่งุ ตอบปั ญหาของสังคมยังมีอยู่จานวนน้ อย และ(7) ความร่ วมมือด้ านการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครื อข่ายการวิจยั ยังมีจานวนน้ อยและไม่เป็ นรู ปธรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พลิกฟื ้ นบทบาทในการชีน้ าสังคม
ประธานเสนอว่าเนื่องจากผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ ที่ 4 พลิกฟื น้ บทบาทในการชี ้นาสังคม คือฝ่ ายบริ หาร
ศูนย์ สขุ ศาสตร์ แต่ปัจจุบันไม่มีผ้ รู ั บผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย จึงจะนาเรื่ องดังกล่าวไปหารื อกับผู้อานวยการ
สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมให้ เป็ นผู้ดาเนินการต่อไป
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
ปลู ก ฝั งจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กาหนดปั จจัยเสี่ยงที่นาไปวางระบบการควบคุมภายใน จานวน 1 ปั จจัยเสี่ยง คือ นักศึกษาแสดงออกทาง
สิทธิเสรี ภาพที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
กาหนดปั จจัยเสี่ยงเพื่อนาไปวางระบบการควบคุมภายใน จานวน 7 ปั จจัยเสี่ยง คือ (1) ขาดแผนการปรับ
โครงสร้ างที่ชัดเจนและสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง (2) ข้ อมูลที่มีอยู่ในฐานข้ อมูลยังไม่ทันสมัย (3) การบูร
ณาการฐานข้ อมูลให้ เชื่อมโยงกันยังดาเนินการได้ ไม่เต็มที่ (4) การจัดทาแผนการพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายงาน
ไม่ครบทุกสายงาน (5) การสารวจความต้ องการฝึ กอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน (6) หน่วยงานไม่ให้ ความ
ร่ วมมือรายงานข้ อมูลทางการเงิ น /การคลังให้ มหาวิ ทยาลัย (7) บุคลากรและนักศึกษาบางส่วนยังไม่ให้ ความ
ร่ วมมือ/เพิกเฉยต่อการอนุรักษ์ พลังงาน
3. มอบหมายให้ ฝ่ายต่างๆดาเนินการจัดทาร่ างแผนบริ หารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2558 โดยกาหนด
ตัวชีว้ ดั ปั จจัยเสี่ยง ผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดปั จจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และกาหนดกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมบริ หารความเสี่ยงและช่วงระยะเวลาดาเนินการ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล มอบหมายฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มอบหมายฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สังคมได้ รับองค์ความรู้ จากงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ มอบหมายฝ่ ายวิจยั
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ปลูก ฝั งจิ ตวิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารสุข ภาพ และท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม
มอบหมายฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ความเป็ นเลิศในการบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล ปั จจัยเสี่ยงที่ 1-2 มอบหมายฝ่ าย
วางแผน และปั จจัยเสี่ยงที่ 3 มอบหมายฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฏหมาย
4. มอบหมายให้ ฝ่ ายต่างๆดาเนิ นการจัดทาร่ างการวางระบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2558
โดยทบทวนการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่ และกาหนดตัวชี ้วัด และระบุผล
การดาเนินงานตามตัวชี ้วัด และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ รวมทังทบทวนกิ
้
จกรรมการปรับปรุ งการควบคุม และ
กาหนดแล้ วเสร็ จ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล มอบหมายฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มอบหมายฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สังคมได้ รับองค์ความรู้ จากงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ มอบหมายฝ่ ายวิจยั
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ปลูก ฝั งจิ ตวิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารสุข ภาพ และท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม
มอบหมายฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ความเป็ นเลิศในการบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล ปั จจัยเสี่ยงที่ 1-2 มอบหมายฝ่ าย
วางแผน และปั จจัยเสี่ยงที่ 3 มอบหมายฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฏหมาย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่น ๆ
4.1 กาหนดการประชุมครั ง้ ต่ อไป
ที่ประชุมกาหนดให้ มีการประชุมครัง้ ต่อไป วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 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

