รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
3. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
4. รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(นางสาวพิมพ์จันทร์ เปี่ยมวารี แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(นางสาวไพศิษฐ์ฏา กมลคุปติภักดี แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
10. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชนี สุขสว่าง)
11. ผู้อานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า)
13. นางสาววัชรียา ถาวร
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ )

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

กรรมการ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรมฤดี ปรุงวณิชกิจ
2. นางสาวชมัยพร หวานแท้

นักวิชาการศึกษาชานาญการ กองกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 : เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องพิจารณา
3.1 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ได้พิจารณากาหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบดาเนินการ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 กาหนดกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและช่วงเวลาดาเนินการ นั้น
ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ได้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวม
ข้อมูลมาจัดทาเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล (ฝ่ายวิชาการ)
1. ยกเลิกปัจจั ยเสี่ยงเรื่อง “อาจารย์ที่มีคุณ สมบัติครบแต่ไ ม่ยื่นขอตาแหน่ งทางวิ ชาการ” เนื่องจากฝ่า ย
วิชาการชี้แจงว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของฝ่ายวิชาการฝ่ายเดียว
2. ขอให้ป รับปั จ จั ย เสี่ ย งและกิจ กรรมการบริหารความเสี่ ย งของปั จ จั ย เสี่ ย งเรื่อง “กระบวนการในการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการใช้เวลามากเกินไป” ไปเป็นกิจกรรมการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการเสนอแล้วเป็นกิจกรรมการวางระบบควบคุมภายในที่ดาเนินการ
ภายในกองบริการการศึกษา
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3. ขอให้ฝ่ายวิชาการนาปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการ
สอนกระบวนการแสวงหาความรู้และการคิดวิเคราะห์” ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557 และยังมีโอกาส
และผลกระทบสูงอยู่มากาหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
1. ให้ปรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่สนใจในการทาวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัด
ประชุมร่วมกับคณะ” เป็น “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทาวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะยัง
ไม่มากพอ”
2. ให้ปรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียนมีน้อย” เป็น “อาจารย์ที่มีความ
เชียวชาญด้านภูมิภาคอาเซียนมีน้อย” และเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 กิจกรรม คือ สนับสนุ นให้มีการ
เปิดการเรียนการสอนด้านอาเซียนมากขึ้น และเสนอทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง โดยให้นับจานวน
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนที่มีการดาเนินการใน มธ.
3. ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่จู ง
ใจมากพอ” ที่กาหนดกิจกรรม “กาหนดนโยบายให้หน่วยงานใน มธ. ปรับปรุง Website และจัดทาข้อมูลให้มี
ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลและรับบริการด้วยความง่ายและสะดวกมากขึ้น ”
เป็นกิจกรรมที่สาคัญ จึงควรมีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน และประธานเสนอว่าให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็น One
Stop Service ในเรื่องความเป็นนานาชาติทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา
4. ปรับช่วงเวลาการดาเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ โดยกาหนดเป็น
รายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)
1.ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการกาหนดผลการดาเนินงานปัจจุบัน ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่
ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณไม่เพี ยงพอสาหรับ
จัดหาทรัพยากร/สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการทาวิจัยของบุคลากร” โดยให้รวมงบประมาณในการจัดหา
ครุภัณฑ์ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
โดยให้เพิ่มการกาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
2. ให้ปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงจากเดิม “จานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ไม่ได้ถูกอ้างอิงจากหน่วยงานอื่น” เป็น “จานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะ
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอ้างอิงจานวนน้อยเมื่อเทียบกับสายวิทยาศาสตร์” และเสนอทบทวนการกาหนดค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยควรนาข้อมูลจานวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิงของสายวิทยาศาสตร์มา
เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดด้วย
3. ปรับช่วงเวลาการดาเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม โดยกาหนดเป็นรายไตร
มาสเพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม
เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ประธานจึงจะหารือกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอให้
ดาเนินการ และแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่าย
การนักศึกษาและการเรียนรู้)
1. ปรับตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิเยาวชน” จากเดิม “นักศึกษาถูกละเมิด
สิทธิ” เป็น “ร้อยละของนักศึกษาที่ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ” โดยกาหนดค่าเป้าหมายที่
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ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 เป็น 100% และให้ทบทวนการกาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม ให้เป็น
กิจกรรมในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
2. ปรับค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การคัดกรอง ดูแลนิสิต/นักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ” จากเดิม “ไม่เกิน 0.01% ของนักศึกษาทั้งหมด” เป็น “ไม่เกิน 0.03%
ของนักศึกษาทั้งหมด”
3. ปรับช่วงเวลาการดาเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ โดยกาหนดเป็น
รายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
1. กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการบริหารงานรูป
แบบเดิม” โดยกาหนดเป้าที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 เป็น การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุง
3 ระบบ (เงิน บุคลากร และสารสนเทศ)
2. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับตัวชีว้ ัดปัจจัยเสี่ยงเรื่องสวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
บุคลากรจาก “ร้อยละของความพึงพอใจขอบุคลากรต่อสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้บุคลากร” เป็น “จานวน
โครงการสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุงตามความต้องการของบุคลากร” และปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการเป็นดังนี้
2.1 สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของ มธ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.3 พัฒนาสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการ
2.4 สารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่มีการปรับปรุง
3. ปรับช่วงเวลาการดาเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม โดยกาหนดเป็นรายไตร
มาสเพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ไปปรั บ แผนบริ ห าร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2557 ในวัน
พุธที่ 3 กันยายน 2557 ได้พิจารณากาหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
และมีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบดาเนินการ ทบทวนการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่
และกาหนดตัวชี้วัด และระบุผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ
30 กันยายน 2558 รวมทั้งทบทวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม และกาหนดแล้วเสร็จ นั้น
ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ได้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวม
ข้อมูล มาจัด ทาเป็ นร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างการวางระบบควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล (ฝ่ายวิชาการ)
ขอให้ฝ่ายวิชาการนาปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “กระบวนการในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการใช้เวลามากเกินไป”
ไปวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “อาจารย์ประจาที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ทาผลงานเพื่อใช้
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็นกิจกรรมการวางระบบควบคุมภายในเช่นเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกาหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงตัวชี้วัด
และการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กาหนดนั้นเป็นเรื่องเดียวกับการกาหนดปัจจัย
เสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง โดยขอให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปวางระบบควบคุมภายในให้เป็นเรื่องที่กองวิเทศ
สัมพันธ์พิจารณาว่าเป็นปัญหาในกระบวนการทางานที่ทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)
ขอให้ฝ่ายวิจัยปรับปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปวางระบบควบคุมภายในเหลือ 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ (1) แผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นางานวิ จัย ของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ชั ด เจน (2) วารสารทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ยั งไม่ ส ามารถเข้า สู่
ฐานข้อมูล Scopus และ(3) ขาดระบบฐานข้ อมูลด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของนักวิจัยเด่น มธ. เป็นต้น โดยประธานเสนอให้ฝ่ายวิจัยเพิ่มประเด็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เน้นการวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม
เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ประธานจึงจะหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ดาเนินการ
และแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่าย
การนักศึกษาและการเรียนรู้)
ขอให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรูเ้ พิ่มการปรับปรุงการควบคุมภายในเรื่อง “นักศึกษาแสดงออกทางสิทธิ
เสรีภาพที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัย” โดยเพิ่มการกาหนดกิจกรรม TU100 ไว้ในการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และฝ่ายการคลัง)
1. ตัดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ขาดแผนการปรับโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ”เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของฝ่ายวางแผน
2. ให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” และให้ฝ่ายวางแผนเสนอกิจกรรม
การปรับปรุงการควบคุม และตัวชี้วัดความสาเร็จของการควบคุม ผลดาเนินการปัจจุบัน และค่าเป้าหมาย เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
3. ให้ปรับกิจกรรมการควบคุมภายในเรือง “การบูรณาการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันยังดาเนินการได้ไม่
เต็มที”่ เป็น “มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และด้านวิจัยที่ได้จากคณะในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ”
นอกจากนั้น ประธานยังมอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หารือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะเพื่อแจ้งว่ามหาวิทยาลัย ต้องการ
ข้อมูลในด้านใดบ้างเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับตัวชี้วัดในปัจจัยเสี่ยงเรื่องการสารวจความต้องการฝึกอบรมยังไม่
ครอบคลุมทุ กส่วนงานจาก “ร้อยละของหน่วยงานที่มี พัฒนารายบุ คคล (IDP)” เป็น “ร้อยละของบุคลากรที่ มี
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แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)” และขอให้เสนอกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม และกาหนดแล้วเสร็จของปัจจัยเสี่ยง
เรื่อง “การจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานไม่ครบทุกหน่วยงาน” และ “การสารวจความต้องการฝึกอบรม
ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน” เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5. ปรับค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ร้อยละของหน่วยงานที่
รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” จาก 10 หน่วยงาน เป็นร้อยละ
100
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558 และนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่น ๆ
4.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมกาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า
นางสาววัชรียา ถาวร
นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
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ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

