รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2558
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ เปี่ยมวารี แทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

(นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)
9. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการ

(นางรัชนี สุขสว่าง)
10. ผู้อานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
11 รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์)
12. นางสาววัชรียา ถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กรรมการ (ติดราชการ)

(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ (ติดราชการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ )
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

กรรมการ (ติดราชการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจุฑาศรี

วงศ์ชวลิต

กองวิเทศสัมพันธ์

2. นางสาวโสภิตา

งามถ้อย

กองการเจ้าหน้าที่

3. นางสาวภาวิดา

น้อยปั่น

สานักงานตรวจสอบภายใน

4. นางสาวชมัยพร

หวานแท้

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและบริ ห ารศู น ย์ รั ง สิ ต ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบี ย บวาระที่ 1.1 การด าเนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานว่าได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 ดังนี้
1. แจ้งมติการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ดังนี้
1.1 ให้สานักงานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง “การทุจริตทาง
การเงินและทรัพย์สิน” โดยมีมติให้ทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการ
กาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2 ให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตยกเลิกความเสี่ยง “การก่อจลาจล” เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดต่าและ
ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงไม่คุ้มค่าต่อการนามาบริหารความเสี่ยง และขอให้ทบทวนการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงเรื่อง “การเกิดอุทกภัยและน้าท่วมขัง”
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1.3 ให้ฝ่ายวิจัยจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการถูกฟ้องร้องการลอกผลงานทางวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอให้ประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และค่ าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
พร้อมทั้งทบทวนการกาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ
2. ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานขอข้อมูลเรื่องการถูกฟ้องร้องการลอกผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี จากกองนิติการ พบว่าภายใน 5 ปี ไม่มีกรณีการฟ้องร้องดังกล่าว
3. กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพหารือร่วมกับผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กรอบการดาเนินงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยสรุปกรอบการดาเนินงานการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
3.1. กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ของการประเมินการวางระบบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2) ประจาปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานย่อย เพื่อส่งให้สานักงานตรวจสอบ
ภายในดาเนินการต่อไป โดยมีกาหนดแล้วเสร็จกลางเดือนตุลาคม 2558
2. เสนอร่ างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
ที่สานักงานตรวจสอบภายในดาเนินการ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ มธ. พิจารณา โดยมีกาหนดแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือนของการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบ
ประมาณ 2558 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาก่อนส่งให้สานักงานตรวจสอบภายใน โดยมีกาหนด
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
4. ส่ งแผนการปรั บปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมเสนออธิการบดี โดยมี
กาหนดแล้วเสร็จต้นเดือนธันวาคม 2558
3.2 สานักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) โดย
มีกาหนดแล้วเสร็จกลางเดือนพฤศจิกายน 2558
2. จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.) โดยมีกาหนดแล้วเสร็จต้นเดือนธันวาคม 2558
3. จัดทาหนังสือรับ รองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) แนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบ ปอ.2, ปอ.3, ปส. และรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน เสนออธิการบดีลงนาม โดยมี
กาหนดแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคม 2558
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4. ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยมีกาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558
ทีป่ ระชุมรับทราบแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังชี้แจงว่า ได้นาเรื่องการร่างแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุ จริตการเงิน
และทรัพย์สินหารือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ใน
ส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคาจากหน่วยงานภายนอก

เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ

ซื้ อ สามารถเปรี ย บเที ย บราคาและเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ในเว็ บ ไซต์ ไ ด้ ใ นราคาที่ เ หมาะสม และเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ จั ด หาสิ น ค้ า
(Supplier) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า งที่โปร่งใส ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้เพียง
กาหนดรายละเอีย ดว่าจะเผยแพร่อะไรบ้ าง และจะสามารถดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างได้ ในปีงบ
ประมาณ 2559
2. ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งว่า ได้ประสานงานกับฝ่ายวิจัยด้วยวาจาเกี่ยวกับการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง
การถูกฟ้องร้องการลอกผลงานทางวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยได้ชี้แจงว่า
สามารถดาเนินการได้เฉพาะในขอบข่ายที่ฝ่ายวิจัยรับผิดชอบ คือ การจัดทาระเบียบให้อาจารย์/นักศึกษาตรวจสอบ
การลอกเลียนผลงานก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ และการกาหนดบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนผลงาน
ส่วนเรื่องการจัดทาระบบโปรแกรมการตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน และการจัดอบรมโปรแกรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน ฝ่ายวิจัยไม่สามารถที่จะดาเนินการได้
ประธานคณะกรรมการฯให้ความเห็นว่า การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องการลอกผลงาน
ทางวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น ฝ่ายวิจัยไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง
เพียงฝ่ายเดียว ควรให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการจัดทาแผนด้วย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังให้ความเห็นว่า หากจะพิจารณาในแง่ ของความเกี่ยวข้อง ฝ่ายวิจัยจะรับผิดชอบ
ในกรณีการถูกฟ้องร้องการลอกผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบในกรณีการถูกฟ้องร้องการ
ลอกผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ส่วนสานักหอสมุดจะดูแลเรื่องการ
อานวยความสะดวกในการจัดซื้อระบบและการใช้ระบบต่างๆ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2558
2. มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องการลอก
ผลงานทางวิชาการเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการและสานักหอสมุด โดย
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มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานในการจัดประชุมทั้ง 3 ฝ่าย โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 4/2558 วัน พฤหัส บดีที่ 11 มิถุนายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี ง บประมาณ 2558 รอบ 9 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2557–30 มิถุนายน 2558)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯรายงานว่า ตามที่ฝ่ายต่างๆได้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัย
เสี่ยง เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2558) สามารถสรุปผลการดาเนินงานที่เพิ่มเติมจากรอบ
6 เดือน (31 มีนาคม 2558) ได้ดังนี้
1. ผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารด าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม จ านวน 1 กิ จ กรรม
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม คือ กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับนักวิชาการ (Academic
Peer List) และผู้ใช้บัณฑิต (Recruiter List) อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ ดาเนินการแจ้งให้
คณะ/หน่ ว ยงานสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กั บ นั ก วิ ช าการและผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิต และขอให้ ค ณะ/หน่ ว ยงานรายงานผลการ
ดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน 2558)
โดยสรุปกิจกรรมที่ดาเนินการเสร็จเพิ่มขึ้นจากเดิม 34 กิจกรรม (ร้อยละ 73.91) เป็น 35 กิจกรรม (ร้อยละ
76.09) มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้ดาเนินการรวมแล้ว 11 กิจกรรม (ร้อยละ 23.91) คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน 2558)
2. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงมีผลการดาเนินเพิ่มเติมจานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพิ่มขึ้นจาก 6 กิจกรรม
เป็น 9 กิจกรรม และมีจานวนข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่าย
วิจัยนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 8 ข้อตกลง เป็น 10 ข้อตกลง แต่ทั้งนี้ยังประเมินระดับโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม คือ
3x3=9 (สูง) เนื่องจากยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (จานวน 13 กิจกรรม/ข้อตกลง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาสังคม จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ การเผยแพร่ข่าวสารของมธ.ผ่าน
สื่อมวลชน เพิ่มขึ้นจาก 250 ข่าว เป็น 372 ข่าว และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบลดลงจากเดิม 3x4=12 (สูง)
เป็น 2x4=8 (สูง) โดยประเมินระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลงจากระดับ 3 เหลือเพียง 2 แต่เนื่องจากยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (จานวนชิ้นข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนจานวน 480 ข่าว) ระดับความเสี่ยงจึงยังอยู่ใน
ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1
ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องจากรอบ 6 เดือน ทั้งสิ้น
38 กิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากจานวน 1,515 คน เป็น 2,916 คน และประเมินระดับโอกาสผล
และกระทบลดลงจากเดิม 5x5=25 (สูงมาก) เป็น 4x5=20 (สูงมาก) โดยประเมินระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยง
ลดลงจากระดับ 5 เหลือเพียง 4 แต่เนื่องจากยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
3,330 คน) ระดับความเสี่ยงจึงยังอยู่ในระดับสูงมาก
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านบริ ห ารจั ดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน 2 ตัว ชี้ วัด คือ
จานวนระบบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับปรุง มีการปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานแล้วเสร็จจานวน 2 ระบบ คือ (1) ระบบงบประมาณ online (กองแผนงาน) (2) ระบบพนักงานเงิน
รายได้หน่วยงาน (กองการเจ้าหน้าที่) และอยู่ระหว่างดาเนิ นการ 1 ระบบ คือ ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการเบิกจ่ายเงินเดือน (กองการเจ้าหน้าที่) และยังไม่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ส่วนเรื่องการแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากการระดมทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 7.88 เป็นร้อยละ 10.16 แต่ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม 3x3=9 (สูง) เป็น
4x3=12 (สูง) เนื่องจากร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (มากกว่าร้อยละ 15)
สาหรับปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิ จัย ขอรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน 2558)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวว่า เนื่องจากฝ่ายวางแผนยังไม่ได้ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงรอบ 9 เดือน เนื่องจากในส่วนนี้มีฝ่ายต่างๆร่วมรับผิดชอบด้วยจึงจะขอประเมินร่วมกันในที่ประชุม
แต่ทั้งนี้ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยงในรอบ 9 เดือน จาเป็น
จะต้องประเมินระดับโอกาสและผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ความเห็นว่า การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบควรประเมินก่อน
ดาเนินการ ในระหว่างดาเนินการควรวัดผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดและประเมินระดับโอกาสและผลกระทบอีกครั้ง
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เมื่อสิ้นสุดแผนการดาเนินงาน/สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเฉพาะผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดบางตั วสามารถรายงาน
ผลการดาเนินงานได้ครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/สิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนตั้งข้อสังเกตว่า ในการบริหารความเสี่ยงนั้นหากได้มีการดาเนินการไปแล้วแต่
ระหว่ า งปี พบว่ าการบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง กล่ าวมี แนวโน้ มว่ า จะไม่บ รรลุ ตามวัต ถุป ระสงค์ จะมีแ นวทางในการ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ความเห็นว่า ควรให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเสนอขอปรับแผนเพื่อให้
ที่ประชุมร่วมพิจารณา
3. ฝ่ายเลขานุการฯ ตั้งข้อสังเกตว่า การรายงานข้อมูลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
ฝ่ายไม่ตรงตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการฯเสนอว่าฝ่ายเลขานุการฯควรตรวจสอบ
ข้อมูลที่ฝ่ายรายงานมา หากไม่เป็นไปตามแผนให้แจ้งกลับเพื่อปรับรายงานผลการดาเนินการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเสนอเพิ่มเติมว่า ควรจะมีระบบการรายงานผลการดาเนินงาน Online โดยมี
รายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อที่ฝ่ายจะได้รายงานข้อมูลตรงตามแผนและเป็นการ
ประหยัดเวลาในการรายงานข้อมูลและง่ายต่อการสรุปผลด้วย
5. ประธานคณะกรรมการฯขอให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมาว่ามีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในชี้แจงว่าจาก
การตรวจสอบผลการดาเนินงานพบว่า หน่วยงานไม่มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานทางการเงินส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประธานคณะกรรมการฯจึงเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในสรุปว่าผู้บริหารควรจะมีระบบ
การติดตามทางการเงินอย่างไรบ้าง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน
2. ให้มีการประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเป็น 1 รอบ คือเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดย
ระหว่างปีจะพิจารณาเฉพาะผลการดาเนินตามตัวชี้วัดและผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 3.2 รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนการวางระบบการควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 )
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่
28 กรกฎาคม 2558 มีมติให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
2558 ในรอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2558) 9 เดือน ( ณ 30 มิถุนายน 2558) และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ รอบ 12 เดือน ( ณ 30 กันยายน 2558) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการวาง
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ระบบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน
2558 ) เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน มีการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น 2 กิจกรรม คือยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การจัดพิมพ์หนังสือแนะนามหาวิทยาลัย (Prospectus) เพื่อนาเสนอหลักสูตรและข้อมูล
ที่จาเป็นแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล การจัดทาแผน
ความก้าวหน้าในสายงานและแผนพัฒนาในแต่ละสายงาน
2. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 มีการกาหนดกิจกรรมทั้งหมด 40
กิจ กรรม ดาเนิน การแล้ วเสร็จ 35 กิจกรรม (ร้อยละ 87.50) มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมการจัดทาแผนความก้าวหน้าในสายงาน กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาในแต่ละสายงาน และการติดตามผล
การนา IDP ไปใช้ในหน่วยงาน ของยุทธศาสตร์ที่ 6 มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 2 กิจกรรม คือกิจกรรมการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ของยุทธศาสตร์ที่ 3 และกิจกรรมการนาผล IDP
มาจัดทา Training needs ของยุทธศาสตร์ที่ 6
3. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการวางระบบการควบคุมภายใน
3.1 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 พบว่า
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด มีการรายงานผลการดาเนินงาน 10 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูล 2 ตัวชี้วัด และอีก 7 ตัวชี้วัด ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่าจะสามารถรายงานข้อมูลได้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558
( ณ 30 กันยายน 2558) ได้แก่ 1) ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
สายสั งคมศาสตร์ / มนุ ษยศาสตร์ 2) ระยะเวลาเฉลี่ ยในการพิจารณาตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ สายสั งคมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่ชัดเจน 4) วารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 5) จานวนฐานข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และน าข้อมูลส่ งเข้าสู่ระบบสารสนเทศสาหรับผู้ บริห าร 6) หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทาง
การเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558) 7) จานวนแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีผลการดาเนินงานเพิ่ มขึ้น 2
ตัวชี้วัด คือจานวนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนและเอเชีย มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
จากเดิม 180 ฉบับ เป็น 183 ฉบับ และจานวนอาจารย์และบุคลากร มธ. ที่ได้เพิ่มพูนความรู้ในระดับสากล มีผลการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น จากเดิม 35 คน เป็น 52 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 3
ตัวชี้วัด คือร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 34.82
เป็น ร้อยละ 60.35 ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาและจัดทาระบบสมัครบุคลากรสายวิชาการออนไลน์ มีผลการ
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ดาเนินงานเพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30 และจานวนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 โครงการ เป็น 3 โครงการ
3.1 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 พบว่า ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด มีการรายงานผลการดาเนินงาน 10 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 2
ตัวชี้วัด และอีก 7 ตัวชี้วัด ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่าจะสามารถรายงานข้อมูลได้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 ( ณ 30
กันยายน 2558) ได้แก่ 1) ระยะเวลาเฉลี่ ยในการพิจารณาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ สาย
สั ง คมศาสตร์ / มนุ ษ ยศาสตร์ 2) ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ สายสั ง คมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ชัดเจน 4) วารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 5) จานวนฐานข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และน าข้อมูลส่ งเข้าสู่ระบบสารสนเทศสาหรับผู้ บริห าร 6) หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทาง
การเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558) 7) จานวนแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง ชี้แจงว่า ขอปรับตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เรื่องหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
รายงานข้อมูลทางการเงิน/การคลังให้มหาวิทยาลัย (เนื่องจากความไม่พร้อมความไม่เข้าใจการขาดแคลนบุคลากร)
จาก หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน (ณ 30 กันยายน 2558) เป็น หน่วยงานที่
รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 1 ปี (เมื่อสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557) เนื่องจากทุกปีไม่สามารถ
รายงานข้อมูลได้ทันภายในเวลาที่กาหนด เพราะกองคลัง/หน่วยงานขาดแคลนนักบัญชีมืออาชี พที่มีความเชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตาม ถ้าจะดาเนินการจ้างนักบัญชีมืออาชีพก็เป็นไปได้ยากเพราะมีค่าวิชาชีพที่สูงมาก
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนให้ความเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัยล่าช้า
อาจใช้มาตรการในการไม่โอนเงินอุดหนุน (block grant) รอบ 2 หากหน่วยงานไม่นาส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน
2. เห็นชอบให้ปรับตัวชี้วัดความสาเร็จของความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เรื่อง หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน/การคลังให้มหาวิทยาลัยจาก ร้อยละหน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน
60 วัน (ณ 30 กันยายน 2558)

เป็น ร้อยละหน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 1 ปี

(รายงานของ ณ สิ้นสุด 30 กันยายน 2557)
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3.3 แนวทางในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯจัดทาร่างแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯได้รวบรวมข้อมูลและขอนาเสนอ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
1.1 พิจารณากาหนดปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) และอุปสรรค
ขัดขวางการดาเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560) โดยมีการกาหนดกระบวนการ
หลักและผลที่ต้องการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และพิจารณาว่ากระบวนการหลักดัง กล่าวมีการควบคุมให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร (การควบคุมที่มีอยู่) และประเมินผลว่าการควบคุมดังกล่าวมีความ
พอเพียง เหมาะสม ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร หากยังไม่เพียง พอจะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องมี
การดาเนินการในขั้นตอนต่อไป (เป็นขั้นตอนที่ปรับมาจากแนวทางการวางระบบควบคุมภายในของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน)
1.2 พิจารณาความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
- ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร
- ความเสี่ ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภ ายนอกที่ควบคุม ไม่ได้โ ดย
องค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สงคราม การก่อการร้าย
1.3 พิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งของคณะ/ส านั ก /สถาบั น ประกอบกั บ การพิ จ ารณาความเสี่ ย งระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยการพิจารณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมของคณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อนามาเป็นข้อมูล
ในการประเมินโอกาสในระดับส่วนงานย่อย
1.4 พิจ ารณาจากปั จ จั ย เสี่ ย งของปีง บประมาณที่ผ่ านมาว่า ยังมี ความเสี่ ย งในเรื่อ งใดที่ยัง อยู่ใ น
ระดับสูงอยู่หรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลของการควบคุมที่มีอยู่ของการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม่
1.5 พิจารณาจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
2.1 กาหนดเกณฑ์การประเมินโอกาส โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
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2) การประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งในระดั บ ส่ ว นงานย่ อ ย(หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 5 ลักษณะ คือ
(1) ด้านเวลา (2) ด้านการเงิน (3) ด้ านชื่อเสียง (4) ด้านความสามารถในการแข่งขัน และ(5) ด้านคุณค่าและความดี
งาม
2.3 ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ควรมีการประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์
เช่น จากผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง จานวนหน่วยงานที่ระบุปัจจัยเสี่ยงนั้นๆร่วมกัน
3. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงได้ใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิด
เหตุการณ์(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับ
ผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากผลการประเมินระดับความเสี่ยงดังกล่าว จะมีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ 4 วิธี คือ
1. การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าหรือปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว ไม่จาเป็นเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
2. การควบคุม (Treat) ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้
และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
3. การหลีกเลี่ยง (Terminate) ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
ไม่ได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมใดๆเพื่อลดความเสี่ยงได้ จึงจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว
4. การถ่ายโอน (Transfer) ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้
แต่ความเสี่ยงดังกล่าวมีต้นทุนในการดาเนินการควบคุมสูงเกินกว่าผลลัพธ์ที่ได้ จึงจะต้องถ่ายโอนไปให้บุคคลที่ 3 ร่วม
รับผิดชอบ เช่น การทาประกัน เป็นต้น
5. การกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
6. กาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกาหนดช่วงเวลาการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ

โดยกิจ

กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่เกี่ย วโยงกับ หลายฝ่ าย ขอให้ ฝ่ ายที่รับผิ ดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ห ลั กเป็นผู้
ประสานงานในการดาเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงาน
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7. แนวทางการรายงานข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงานปอ.3) นาข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
เฉพาะที่ใช้แนวทางการบริห ารความเสี่ย งโดยวิธีการควบคุม (Treat) มารายงานในรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (ปอ.3) ตามแบบฟอร์มที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ สนอตั ว อย่ า งการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เสี่ ย งตามแนวทางข้ า งต้ น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการ
ประเมินผลการควบคุมเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอว่า ควรกาหนดปัจจัยเสี่ยงจากวัตถุประสงค์หลักและเป็นประเด็นที่
ส่งผลกระทบสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงเสนอเพียง 3 วัตถุประสงค์ คือ (1) ด้านวิชาการ (2) ด้านการวิจัย และ
(3) ด้านการบริหารจัดการ และเสนอเพิ่มเติมว่า การระบุความเสี่ยงควรระบุประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่จะทาให้การ
บริหารงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยจากหนึ่งวัตถุประสงค์สามารถระบุประเด็นที่เป็นอุปสรรคได้หลายประเด็น
แล้วเลือกว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรนามาบริหารความเสี่ยงมากที่สุดจากการระบุระดับโอกาสและผลกระทบ ทั้งนี้รวมถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอกด้วย
2. ฝ่ายเลขานุการฯสอบถามเพิ่มเติมว่า การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาเบื้องต้นควรวิเคราะห์โดยฝ่ายที่
รับผิดชอบเอง หรือวิเคราะห์โ ดยคณะกรรมการบริห ารความสี่ ยง ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าควรจะวิเคราะห์โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้ แทนรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการเสนอว่า ในเบื้องต้นควรหารือกันในประเด็นวัตถุประสงค์หรือผลที่
ต้องการให้เกิดเพื่อจะได้ทราบถึงอุปสรรคขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้นจึงเสนอว่าให้ทุกฝ่ายเตรียมข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อมาหารือกันในการประชุมครั้งถัดไปก่อนที่จะดาเนินการระบุปัจจัยเสี่ยงต่อไป
ประธานคณะกรรมการฯเห็นด้วยตามที่ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ และกล่าวเพิ่มเติมว่าประธาน
จะรับไปหารือกับอธิการบดีถึงเรื่องประเด็นวัตถุประสงค์หรือผลที่ต้องการให้เกิด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคใน
เรื่องการบริหารจัดการเพื่อจะนามาร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมมีมติให้หารือเกี่ยวกับการกาหนดปัจจัยเสี่ยงจากผลที่ต้องการให้เกิดของประเด็นหลักทั้ง 3 ด้าน
คือ (1) ด้านวิชาการ (2) ด้านการวิจัย และ(3) ด้านการบริหารจัดการ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.1 กาหนดกระบวนการหลักและผลที่ต้องการ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยกาหนดกระบวนหลักคือ
ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ
1.2 หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดผลที่ต้องการดังกล่าว
12

1.3 ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
1.4 กาหนดแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยง ซึ่ง มี 4 แนวทาง คื อ การยอมรับ การควบคุม การ
หลีกเลี่ยง และการถ่ายโอน
1.5 ในกรณีที่ใ ช้แ นวทางการควบคุม ในการบริ ห ารความเสี่ ยง จะต้ องกาหนดตัว ชี้ วัด และกิ จ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดเตรียม Template เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งผลที่ต้องการให้เกิด
จากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ 2556
และเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดีในการดารงตาแหน่งวาระที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการประชุมครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมกาหนดให้มีการประชุมครั้ง ต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาววัชรียา ถาวร

บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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