รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กรรมการ

(นางพรพิมล บุญศิริ แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ เปี่ยมวารี แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ )
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

(นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)

กรรมการ

12. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการ

(นางรัชนี สุขสว่าง)
13. ผู้อานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
14 รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์)
15. นางสาววัชรียา ถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภาณุวัฒน์

โคตรโนนกอก

กองแผนงาน

2. นางสาวจุฑาศรี

วงศ์ชวลิต

กองวิเทศสัมพันธ์

3. นางสาวโสภิตา

งามถ้อย

กองการเจ้าหน้าที่

4.นางสาวทัศนีย์

ดาวเรือง

กองบริหารการวิจัย

5. นางสาวภาวิดา

น้อยปั่น

สานักงานตรวจสอบภายใน

6. นางสาวสุมาลี

สุพรรณสารีกุล

สานักงานตรวจสอบภายใน

7. นางสาวชมัยพร

หวานแท้

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูร ชาติ รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและบริห ารศูนย์รังสิ ต ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2558 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่าได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 ดังนี้
1. ได้แจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ดังนี้
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1.1 ให้สานักงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายวิจัย และฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต จัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงเพิ่มเติม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จานวน 3 เรื่อง โดยให้ดาเนินการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2 ให้ทุกฝ่ายทบทวนกิจกรรมการดาเนินงานที่ได้รายงานมาในรอบ 6 เดื อน เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2558
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตามลาดับ
1.3 ให้ฝ่ายวิชาการทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่า
การเรียนแบบคิดวิเคราะห์ค้น”
1.4 ให้ ฝ่ ายวิเ ทศสั ม พัน ธ์ท บทวนและปรับ คาอธิบ ายของตั ว ชี้ วัด ปัจ จัย เสี่ ยง (1) ร้ อยละของ
นักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และ(2) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
2. หารือร่วมกับผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุ มภายในและ
การรายงานผลการดาเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปการแบ่งงานในการดาเนินงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
2.1 การดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในให้อยู่ภายใต้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 มอบหมายให้กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้
1) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
- ประสานงานและรวบรวมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัย
- ติดตามผลการดาเนินงาตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน (ตามที่คณะกรรมการกาหนด) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย (ตามที่
คณะกรรมการมีมติ)
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และส่งให้สานักงานตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัย
2) รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
3) รับผิดชอบการวางระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
- ประสานงานการจัดทาการวางระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส่งให้สานักงานตรวจสอบภายในปรับเป็นแบบปอ.3 (รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน)

3

- ติดตามผลการดาเนินงานการวางระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- จัดทารายงานผลการดาเนินการวางระบบควบคุมภายในรอบ 12 เดือน เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) ประสานงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง
5) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3 มอบหมายให้สานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ดังนี้
1) ติดตามการส่งรายงานตาม แบบ ปย.1 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน) และแบบ ปย.2 (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน) ของคณะ/สานัก/
สถาบัน/กอง
2) จัดทาแบบ ปอ.2 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) และ
แบบ ปส.(รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน )
3) ปรับแผนการวางระบบควบคุมภายในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นแบบ ปอ.3 (รายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
4) จัดทาแบบ ปอ.1 และเสนอแบบ ปอ.1 และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนออธิการบดีลงนาม
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
5) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทารายงานการควบคุมภายในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/
กอง และหน่วยเทียบเท่าหน่วยรับตรวจ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในสอบถามว่า กองส่ งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพยังเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดาเนินงานการวางระบบการควบคุมภายในของคณะ/สานัก/สถาบัน หรือไม่
อย่างไร ประธานให้ความเห็นว่าฝ่ายเลขานุการฯและสานักงานตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกันเกี่ยวกับกรอบ
เวลาของการดาเนินการเรื่องการติดตามผลการดาเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยจนถึง การส่งหนังสือ
รับรองการประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯและสานักงานตรวจสอบภายในหารือ ร่วมกันเกี่ยวกับ
กรอบเวลาของการดาเนินการเรื่องการติดตามและการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
โดยนาผลการหารือแจ้งประธานเพื่อพิจารณา และนาผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3/2558 วั น พุ ธ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 (รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย
กรรมการเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ รายงานว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที่ 3/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้ ความ
เห็นชอบความเสี่ยงเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การทุจริตทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงเรื่องรายรับกับ
รายจ่ายของหน่วยงานในอนาคต 2.ภัยพิบั ติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น น้าท่วม การเกิดจลาจลทาง
การเมืองจนเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง 3. การถูกฟ้องร้องการลอกงานทางด้านวิชาการเป็นการ
เสื่ อมเสี ย ชื่อเสี ย งของมหาวิทยาลั ย โดยให้ เพิ่มเติมไว้ในแผนบริหารความเสี่ ยง ปีงบประมาณ 2558 นั้น ฝ่ าย
ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1. เรื่ อง การทุ จ ริ ตทางการเงิน และทรัพย์สิ นรวมถึงเรื่ องรายรับกั บรายจ่ายของหน่ ว ยงานในอนาคต
สานักงานตรวจสอบภายในได้หารือร่วมกับ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อานวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้กาหนดปัจจัยเสี่ยง 3 เรื่อง คือ
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานละเลย เลี่ ยง และขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน กาหนด
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงคือ 1.จั ดอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบทางการเงินที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ 2. จัดให้มีการฝึ กอบรมและทดสอบเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้าน
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การเงินการคลังที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานกับบุคลากรรับเข้าใหม่ ก่อนการปฏิบัติงานจริง 3.อบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถึงความรับผิดในกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัดได้แก่
(1) จานวนโครงการที่จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการ
อบรมในแต่ละโครงการ
1.2 การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส ขาดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่ออีกฝ่าย
กาหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง คือ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของรายการงบ
ลงทุนทั้งหมด และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (งบคลัง) ไม่เกินร้อยละ 20
ของรายการงบลงทุนทั้งหมด
1.3 ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง กาหนดกิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง คือ 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานในเรื่องความรับผิดชอบในกรณีหน่วยงานเบิกจายเงิน
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับ
การทางบการเงินไม่เป็นปัจ จุบัน 3.รณรงค์เพื่อให้ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
สร้างธรรมาธิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด คือ (1) จานวนโครงการที่จัด
อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน (2) ร้อยละของจานวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม
2. เรื่ องภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา เช่น น้าท่ว ม การเกิดจลาจลทางการเมืองจนเกิดผล
กระทบกับ มหาวิทยาลัยอย่ างรุ นแรง ฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิตได้ประสานงานกับฝ่ ายบริหารท่าพระจันทร์และได้
กาหนดปัจจัยเสี่ยง 2 เรื่อง คือ
2.1 การเกิด อุ ท กภั ย และน้ าท่ ว มขั ง ก าหนดกิ จกรรมบริ ห ารความเสี่ ยง คื อ 1. ด าเนิ น การ
ตรวจสอบท่อระบายน้าไม่ให้อุดตัน 2. ขุดลอกคูคลองรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 3. ทดสอบระบบ
เครื่องสูบน้าให้ใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ 4. ประสานงานกับหมวดไฟฟ้า กองงานศูนย์รังสิต เพื่อตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้ า ไปยั ง สถานี สู บ น้ า โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ คื อ จ านวนครั้ ง ในการเกิ ด น้ าท่ ว มขั ง ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีระดับน้าเกิน 20 เซนติเมตร เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
2.2 การก่อจลาจล กาหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง คือ 1. มีการป้องกันและสังเกตการณ์เฝ้า
ระวังเหตุอันที่จ ะก่ อให้ เกิดความไม่ส งบอย่างเข้มงวดจากผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ทั้งจากท่า
พระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ การก่อเหตุจลาจลขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือนอก
มหาวิทยาลัย ในระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร จากแนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
3. เรื่องการถูกฟ้องร้องการลอกงานทางด้านวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย
ขอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทบทวนมติ ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่ อ ง
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ผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากการจัดทาระบบกลไกการป้องกันในระดับมหาวิทยาลัย ควรกาหนดแผนการดาเนินงาน
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้ความเห็นว่า แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง การทุจริตการเงินและทรัพย์สิน
รวมถึงเรื่ องรายรั บกับรายจ่ายของหน่ว ยงานในอนาคต นั้น การกาหนดปัจจัยเสี่ ยง และตัว ชี้วัดความส าเร็จที่
สานักงานตรวจสอบภายในเสนอ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่กองคลังและสานักงานตรวจสอบภายใน ไม่สามารถควบคุมได้
ประกอบกับกิจกรรมที่กาหนดไม่มีผลทาให้ปัจจัยลดลงได้อย่างไร และมีการวัดผลอย่างไร จึงเสนอให้ปรับปัจจัย
เสี่ยง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็น 1 เรื่อง ในภาพกว้าง คือ การทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ความเห็นว่า
ตัวชี้วัดความสาเร็จควรมีลักษณะที่วัดได้ และเป็นรูปธรรม เช่น การอุทธรณ์ของผู้ร่วมประมูลน้อยลงหรือเป็น 0
หรืออาจพิจารณาจาก การชี้แจงผู้อุทธรณ์จนผู้อุทธรณ์มีความพึงพอใจและยกเลิกการอุทธรณ์ นอกจากนี้ที่ประชุม
ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเน้นเรื่องความโปร่งใส เช่น การเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและสามารถตรวจสอบได้
2.ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง ภัยธรรมชาติ ในประเด็น การก่อจลาจล เป็นการ
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้าง
ต่า หากเกิดแล้วความเสียหายน้อย แต่มีค่าใช้จ่ายในการวางแผนการควบคุมค่อนข้างสูง ดังนั้น ในปีงบประมาณ
2558 จึงเสนอให้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เฉพาะเรื่องการเกิดอุทกภัยและน้าท่วมขังไปก่อน
3. แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง การถูกฟ้องร้องการลอกงานทางวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีบทลงโทษ เช่น ถ้ามีการ
ลอกผลงานทางด้านวิชาการ ควรเรียกเก็บเงินที่ได้รับจากการวิจัยคืนให้กับมหาวิทยาลัย เพราะถ้ามีเงื่อนไขนี้จะทา
ให้ผู้ ที่ทาผลงานทางด้านวิชาการมีการตระหนักมากขึ้น และจะสามารถลดความเสี่ยงจากการลอกผลงาน ทาง
วิชาการได้
4. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องการลอกงานทางด้านวิชาการเป็นการเสื่อมเสีย
ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย นั้น แม้ว่าเป็น ความเสี่ ยงที่มีโ อกาสเกิดขึ้ นต่า แต่หากเกิดขึ้นแล้ว จะมีผ ลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยซึ่งเสียหายมาก มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาว่าควรนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2558 หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ควรมีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วางแผน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ (Recheck) กับระบบการพิจารณาความดีความชอบ
ของมหาวิทยาลัยได้อีกทาง เพื่อให้ฝ่ายวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ ในการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ขอให้ ป รั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งเรื่ อ ง การทุ จริ ตทางการเงิน ละทรั พย์ สิ น รวมถึ งเรื่อ งรายรับ กับ รายจ่ ายของ
หน่ ว ยงานในอนาคตจาก 3 ปั จ จั ย เสี่ ย งที่เสนอ เป็น การทุจ ริตทางการเงินและทรัพ ย์สิ น โดยก าหนดตัว ชี้วั ด
ความสาเร็จ คือ จานวนข้อร้องเรียน/อุ ทธรณ์ของผู้ร่วมประมูลลดลง และกาหนดกิจกรรม เป็นการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ย วกับ การจั ดซื้อจั ด จ้ างที่โ ปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ โดยมอบหมายให้ ส านั กงานตรวจสอบภายใน ปรับตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. ขอให้ยกเลิกปัจจัยเสี่ยง ภัยจากธรรมชาติ ในประเด็น การก่อจลาจล และคงประเด็นการเกิดอุทกภัย
และน้าท่วมขัง
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯประสานงานกับกองนิติการ ขอข้อมูลย่อนหลัง 5 ปี เรื่องการฟ้องร้องการ
ลอกผลงานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
4. ขอให้ ฝ่ ายที่ รั บ ผิ ด ชอบความเสี่ ย งเพิ่ ม เติม ปี งบประมาณ 2558 ทบทวนการประเมิน โอกาสและ
ผลกระทบปัจจัยเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้ง ทบทวนตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ผลการดาเนินงานตา ม
ตัวชี้วัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 การกาหนดกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ และช่วงเวลาดาเนินการ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2557–มีนาคม 2558) ฉบับรายงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่ าตามที่คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558

ได้พิจารณารายงานผลการ

ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม
2558) และมีมติให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557
– 31 มีนาคม 2558) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
นั้น ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการได้แจ้ งมติที่ประชุมให้ฝ่ ายต่างๆดาเนินการ และได้รวบรวมข้อมูล มาจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ฉบับ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาให้ความเห็นว่า ผลการดาเนินงานที่ระบุว่า “ยังไม่ดาเนินการ” ใน
ตารางแสดงผลการติดตามการดาเนิน การตามแผนบริหารความเสี่ยง ไม่ควรรวมกิจกรรมที่ยังไม่ถึงรอบเวลา
ดาเนินการ และเสนอเพิ่มเติมว่าแต่ละฝ่ายควรสรุปกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่เป็นกิจกรรมเด่นที่ได้ดาเนินการ
แล้ว ไว้ในใบปะหน้าวาระเสนอสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการรายงานกิจกรรมการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นเอกสารแนบ
2. เนื่องจากการรายงานกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจน
ที่ประชุมจึงเสนอให้แต่ละฝ่ายเพิ่มเติมข้อมูลว่าเมื่อดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงลดลง
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเสนอว่าเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดแผนการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยง จึงไม่สามารถตัดสินว่าความเสี่ยงจะลดลงหรือไม่ อย่างไร จึงรายงานได้เพียงดาเนินการแล้ว ยังไม่
ดาเนินการ และอยู่ระหว่างดาเนินการเท่านั้น
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการและเลขานุการฯ มีความเห็นร่วมกันว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักวิชาการ (Academic Peer List) และผู้ใช้บั ณฑิต (Recruiter List) เป็นกิจกรรมที่งาน
สารสนเทศและการจัดการของกองส่งเสริม มาตรฐานและประกันคุณภาพติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานอยู่
แล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ฝ่ า ยการนั กศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ขอปรั บผลการดาเนินการของกิจกรรมที่ 2 ของปัจจั ยเสี่ ย งเรื่อ ง
นักศึกษาส่วนหนึ่งถูกละเลยสิทธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่รายงานว่า “ยังไม่ได้
ดาเนินการ” ปรับเป็น “อยู่ระหว่างดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลใน Website ของกองกิจการนักศึกษา และจะให้
ข้อมูลในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 (เดือนสิงหาคม 2558) ”
5. ฝ่ายวางแผนรายงานว่า ผลการดาเนินการที่ฝ่ายวางแผนรายงานมานั้นเป็นผลการดาเนินการในส่วนที่
ฝ่ายวางแผนจะสามารถดาเนินการได้เท่านั้น เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการ
บริหารรูปแบบเดิม” นั้น จะต้องร่วมกันดาเนินการหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการคลังซึ่ง
ฝ่ายวางแผนได้ชี้แจงไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่ อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2558 ขอให้ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายการคลังเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระบบงานสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ในส่วนของระบบการบริหารงานบุคคลากร และระบบการเงิน โดยดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเสนอว่าการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงหากดาเนินการตามแผนที่ระบุไว้ 2-3 ข้อแรก แล้วพบว่าความเสี่ยงนั้นลดลงก็อาจไม่ต้อง
ดาเนินการในข้อถัดไปตามแผนบริหารความเสี่ยงเนื่องจากสามารถควบคุมได้แล้ว
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ปรับตารางการติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในส่วนของผลการดาเนินงานโดยให้แยกเป็น “ดาเนินการแล้วเสร็จ ” “อยู่ระหว่างดาเนินการ” “ยังไม่ได้
ดาเนินการ” และ “ยังไม่ถึงรอบเวลาดาเนินการ”
2. ขอให้ ทุกฝ่ า ยสรุ ป กิจ กรรมบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เป็นกิจกรรมเด่นและได้ดาเนินการแล้ ว ส่ งให้ ฝ่ า ย
เลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี นั้น ฝ่ายเลขานุการขอหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2559
1. ใช้แนวทางเดียวกับการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
2558 กล่าวคือ
1.1 ใช้เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 เป็นกรอบในการดาเนินการกาหนดวัตถุประสงค์
การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และเป้าหมายของผลที่ต้องการบรรลุในปี 2559
1.2 วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มองค์ ก ร ผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปีงบประมาณ 2558 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.3 ใช้เกณฑ์การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ที่เป็นแนวทางเดียวกับการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
2. ฝ่ายเลขานุการฯขอหารือเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้ศึกษาการดาเนินงานด้านการบริห ารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของสถาบัน
อุดมศึกษาต่าง ๆ พบว่า
2.1 สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น
เรื่องเดีย วกัน โดยมองว่าความเสี่ย งเป็นแผนใหญ่ที่ต้องมีการกากับดูแลโดยการวางระบบควบคุมภายใน (การ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของการบริหารความเสี่ยง)
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2.2 การพิจ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งที่จะน ามาจัดทาเป็น แผนบริห ารความเสี่ ยงระดับมหาวิท ยาลั ย
จะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เสนอมาจากหน่วยงานในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจะกลั่นกรอง
ปัจจัยเสี่ยงจากหน่วยงาน เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงร่วม (ความเสี่ยงสูง เกิดหลายหน่วยงาน) เพื่อดาเนินการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอหารือว่าจะปรับแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในโดยใช้แนวทางเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ
1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเรื่องเดียวกัน
2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยเสี่ยงของคณะ/สานัก/สถาบัน และหาความเสี่ยงร่วมของคณะ/สานัก/สถาบัน ประกอบกับการพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
3. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาปัจจัยเสี่ยง และการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง/การวางระบบ
ควบคุมภายในเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และสูงมาก มีการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เพื่อเป็นข้อมูลในการแสดงว่าความ
เสี่ยงลดลงหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เห็ นชอบให้ปรับแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีการปรับกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคม 2558 ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯได้ขอหารือเรื่องการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงโดยใช้แนวทางดาเนินการจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงจากหน่วยงานย่อยเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงร่วมแล้วนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย นั้น
แนวทางดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่หน่วยงานส่งมาโดยคัดเลือก
เฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยจริงๆ โดยเลือกมาดาเนินการ 1-2
ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงบางเรื่องอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงระดับสูงเมื่ออยู่ในระดับคณะ แต่อยู่ในระดับต่า/ปาน
กลาง เมื่ออยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่าการให้หน่วยงานย่อยเสนอปัจจัยเสี่ยง ขอให้
เสนอเฉพาะประเด็นตามพันธกิจ หลัก เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย และเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
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2. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษากล่าวว่า ตามตัวบ่งชี้สกอ.ปีการศึกษา 2557 เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานกาหนดให้ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงา น
ตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น มหาวิทยาลัยจึงควรวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่มา
จากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยว่า มีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง และจะเชื่อมโยงกับปัจจัยภายใน
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร เพื่อหาแนวทางการบริหารปัจจัยเสี่ยงนั้น
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้กล่าวว่า แนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2559 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานั้น อาจจะสามารถช่วยให้การดาเนินการบริหารความเสี่ยงทาได้ง่าย
ขึ้น จึงขอเสนอให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 โดยอาจ
นาเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2559 โดยให้เสนอรูปแบบหรือแนวทางเป็นทางเลือกให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมกาหนดให้มีการประชุมครั้งถัด ต่อไปในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาววัชรียา ถาวร

บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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