รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2555
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
(นางสุภาพ ดวงไสว แทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชนัญ ผลประไพ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
9. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(นางดวงใจ ศุภสารัมภ์)
10.ผู้อานวยการกองแผนงาน
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ)
11.ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวอรุณศรี เตชะดารงสิน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
(นางชนันดา
ธีญะวุฒิ)
13. นายจุรินทร์
สุนิตย์สกุล
14. นางสาวชมัยพร
หวานแท้

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ (ลาประชุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ (ลาประชุม)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์)
3.รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ (ลาประชุม)
(นางอุษาจรัส เวชพงศา)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุรัสวดี
อาจนนท์ลา
กองการเจ้าหน้าที่
2. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ( Workshop) “เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ 2556-2559
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ ง ว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งครั้ ง ที่ 6/2555
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 มีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง
6 ยุ ท ธศาสตร์ ร่ วมพิ จ ารณาปั จ จั ยเสี่ ยง การประเมิ น โอกาส และผลกระทบ รวมถึ ง การเสนอ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาส และผลกระทบ อยู่บน
พื้ น ฐานความเข้ า ใจที่ ต รงกั น และสอดคล้ อ งกั น มี ตั ว ชี้ วัด ความเสี่ย งที่ เ ป็ นรู ป ธรรมโดยมี ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์ซึ่งจะทาให้การกาหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงสามารถจัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงได้ โดยทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือทาให้การประชุมเชิงปฎิ บัติการในวันดังกล่าวเป็นไป
โดยเรียบร้อย ส่วนรายละเอียดจะได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.2
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2555
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2555
ฝ่ายเลขานุการได้ส รุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2555 โดยแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีกิจกรรมบริ หารความเสี่ยงที่จะจัดการกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารวิจัย 2 ปัจจัย คือ (1) การกระจุกตัวของอาจารย์ประจาที่มีบทความ
ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ (2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
การน าเสนองานวิ จั ย สู่ สั ง คมยั ง มี จ านวนน้ อ ย และการจั ด การภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง การติ ด ตามได้ ใ ช้
แบบฟอร์มเป็น 2 ลักษณะ คือ (1)ติดตามการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
(2)ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากตัวชี้วัดความเสี่ยง ซึ่งผลการติดตามด้านการวิจัยดาเนินการ
แล้ วเสร็จ 6 กิจ กรรม (33.33%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 กิ จ กรรม (22.22%) ยั ง ไม่ ดาเนินการ
8 กิจกรรม (44.44%) และมีตัวชี้วัดรวม 4 ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานใกล้เคียงกับเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้
และบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้
ส่ วนด้านการจั ด การกรณี เ กิดอุ ทกภั ย ผลการติด ตามดาเนิ นการแล้ วเสร็จ 7 กิจ กรรม
(38.89%) อยู่ระหว่างดาเนินการ 12 กิจกรรม (66.67%) และมีตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากจานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการ ทาให้การดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ยัง เสนอแนวทางการดาเนินการต่อไป ซึ่ ง หากที่ประชุ มเห็นชอบจะได้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตดังนี้
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1. ผู้ ช่ วยอธิ การบดี ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตรายงานเพิ่ม เติม ว่า กิจ กรรมบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อป้องกันน้าท่วม มีผลการดาเนินงานกว่าร้อยละ 90 และอาจจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปี 2555 ส่วนมาตรการอื่นก็จะได้ดาเนินการไปพร้อมกัน
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยได้ชี้แจงว่า ผลการดาเนินงานที่รายงานไม่
สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนส่งเสริมด้านการวิจัยที่ดาเนินการไปหลายมาตรการ ฝ่ายวิจัยจึงขอ
ตรวจสอบตัวเลขผลการดาเนินงานและปรับตัวเลขให้ถูกต้อง
3. ที่ประชุม เห็นว่า ผลการดาเนินงานเมื่ อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ แล้วยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะด้านการวิจัย ที่โดยข้อเท็จจริงที่รับรู้กันว่าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มี การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งแง่ผลงานและจานวนนักวิจัย จึงควรปรับรูปแบบ
การรายงานโดยแสดงแนวโน้มของผลการดาเนินงานและมาตรการที่ดาเนินการไป จะทาให้สภา
มหาวิทยาลัยมั่นใจกับมาตรการการดาเนินงานต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีของภัยพิบัติ
ให้รายงานถึงความสาเร็จของการดาเนิน กิจกรรม และมาตรการที่จะดาเนินการต่อในปี 2556 โดยให้
หารือกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
4. จากผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแม้จะไม่บรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้
อาจไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไม่ลดลง เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งจึงจะเห็นผล นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงในลักษณะอื่นเข้ามาแทนที่ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง
จึงควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคั ญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงก่อน ดังเช่น กรณี
การป้องกันน้าท่วมแม้กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่างดาเนินการ แต่เนื่องจากปีนี้น้า
ไม่ท่วมทาให้ความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวลดลง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงในประเด็นที่ยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดการหรือดาเนินการในสถานการณ์วิกฤต จึงควรพิจารณาและดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อทัง้ ในเรื่องการกาหนดมาตรการการบริหารจัดการและการดาเนินการในสถานการณ์วิกฤต เช่น การ
จัดเก็บระบบเอกสาร ระบบการสารองข้อมูล ส่วนกรณีของฝ่ายวิจัยส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ดีขึ้น แต่อาจ
ต้องพิจารณากิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไปว่าเป็นกิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมเก่า หากเป็นกิจกรรมเก่า
ต้องพิจารณาว่ายังสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารปรั บ รายงานตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการโดยการ
ประสานงานกั บ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดีฝ่ า ยบริ ห ารศู น ย์ รั ง สิ ต ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน และผู้ ช่ ว ย
อธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5

4.2 ร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2556 (สรุปจากการประชุม
เชิงปฎิบัติการ “ เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2556-2559 ”
วันที่ 31 ตุลาคม 2555)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น าผลการประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร เรื่ อ งแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี
งบประมาณ 2556-2559” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ของทุกฝ่ายมาสรุปเป็นเอกสารการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ โดยให้เอกสารดัง กล่าวครอบคลุมสาระสาคัญของการประเมิ นโอกาสและ
ผลกระทบทุกยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถพิจารณาความสอดคล้องของ การระบุกระบวนงานหลัก
ผลที่ต้องการ ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง ข้อมูลการดาเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องการ
การประเมินโอกาสและผลกระทบ และการจัดลาดับความเสี่ยง พร้อมกับเสนอกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2556 จึงนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบสาหรับ
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเป็ น รายยุ ท ธศาสตร์ สามารถสรุ ป ข้ อ สั ง เกตในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 “หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและสังคม” ควรเพิ่ม
ตัวชี้วัดอีก 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาที่ตรงกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา และ
(2) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
1.2 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ 4 “การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นนักศึกษาใหม่
ยังไม่ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ” ข้อ 4.1 การจัด TU-Open House ควรให้
ระบุกิจกรรมให้ชัดเจนครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับบัณฑิตศึ กษา
ควรจัดในลักษณะการนาเสนอผลงานพร้อมกับการจัดนิทรรศการ ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินการของ
ฝ่ายวิจัย จึงมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ และกิจกรรม 4.4 “จัดสรรทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
จากกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” การเขียนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยง(เรื่องการสื่อสาร) ฝ่ายวิชาการจึงขอตัดออก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดออก
1.3 โดยหลักการบริหารความเสี่ยงจะให้ความสาคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่คะแนนสูงก่อน โดยควร
มีกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงหลายกิจกรรม แต่จากแผนบริหารความ
เสี่ยงที่กาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนสูง
กล่าวคือ ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 “หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและสังคม” ระดับคะแนนความ
เสี่ยงอยู่ที่ 9 คะแนน มีเพียง 1 กิจกรรม แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 “การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็น
นักศึกษาใหม่ยังไม่ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ” ระดับคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่
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6 คะแนน มีถึง 4 กิจกรรม จึงควรทบทวนการกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง
1.4 ปั จ จั ย เสี่ ย ง “หลั ก สู ต รยั ง ไม่ มี ค วามเป็ น สากลเพี ย งพอ” ให้ เ พิ่ ม กิ จ กรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นข้อ 5.1 โดยการประสานงานกับหน่วยงานในการจัดทาแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ล่ วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้ มี เ ครื่องมื อการบริหารหลักสูตรในเรื่องต่า ง ๆ เช่ น การจั ดสรร
อัตรากาลัง การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรพื้นที่ การวางผังแม่บท เป็นต้น และความยั่งยื นของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนระยะยาวในภาพรวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่ประชุมมีความเห็นว่าเนื่องจากการระบุกระบวนงานหลัก การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
โอกาสและผลกระทบยังไม่สอดคล้องกัน ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงและเป้าหมายที่ต้องการ
แต่เ นื่องจากวันนี้ผู้ แทนฝ่ ายวิเ ทศสั ม พันธ์ ไ ม่ ไ ด้ เข้ าร่วมประชุ ม จึ ง มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ประสานงานกั บ ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ นการปรั บ แผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามมติ ที่ ป ระชุ ม และให้
ประสานงานให้ฝ่ายวิเ ทศสัม พันธ์ให้ความสาคัญกับปัจ จัยเสี่ยงที่คะแนนสูง โดยการระบุตัวชี้วัด
ความเสี่ยงและเป้าหมายที่ต้องการให้ครบถ้วน โดยให้หารือกับผู้อานวยการกองแผนงาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. จากผลการติดตามวาระที่ 4.1 ด้านการวิจัย แม้ผลการดาเนินงานจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยัง
ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย และจากผลการประเมินความเสี่ยงยังมีปัจจัยเสี่ยงเดิม ทั้ง 2 ปัจจัย คือ
(1) การกระจุกตัวของอาจารย์ประจาที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และ (2) การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนาเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมีจานวนน้อย และยังมี
ความเสี่ยงที่สูงอยู่ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการเชิงป้องกันการเกิดความเสียหาย จึงควร
พิจ ารณาว่ากิจ กรรมที่เ สนอในแผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 เป็นกิจกรรมใหม่ หรือกิจกรรมเก่า
หากยังเป็นกิจกรรมเก่าควรทบทวนว่ายังสามารถนามากาหนดเป็นกิจกรรมต่อไปได้หรือไม่ หรือควร
พิจารณานาเสนอกิจกรรมใหม่เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในปัจจัยดังกล่าวลดลงได้ นอกจากนี้หาก
ปั จ จั ย เสี่ ย งและตั ว ชี้ วั ด เดิ ม ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งสู ง ทั้ ง 2 ปั จ จั ย ข้ า งต้ น ไม่ ส ะท้ อ นเป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย อาจต้องมีการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงให้ตรงกับสิ่งที่เป็น
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ส่วนรูปแบบการนาเสนอรายงานอาจเริ่มจากผลการดาเนินงานปี
ที่ผ่านมาก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างไร แล้วตามด้วยมาตรการต่อเนื่องที่จะดาเนินการในปี 2556
2. จากผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงของฝ่ายวิจัยรวม 9 ปัจจัย แต่มีปัจจัยที่ผลการประเมินความ
เสี่ยงสูง อยู่ 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 “การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติ
และระดับนานาชาติและสิทธิบัตร ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติรวมถึงการนาเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมีจ านวนน้อย ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 “ความไม่ชัดเจน
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ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ” และปัจจัยเสี่ยงที่ 9 “การดาเนินการให้
วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ยัง ไม่ทันตามกาหนดเวลา” (มีระดับคะแนน 12 คะแนน
เท่ากัน) และกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียง 4 ปัจจัยเสี่ยงนี้ ซึ่งประชุมเห็นชอบให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนสูงทั้ง 4 ปัจจัย
3. การประเมินโอกาสของบางปัจจัยเสี่ยงอาจยั งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ ให้ตรวจสอบด้วย
เช่น การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปัจจัยที่ 1
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. เนื่องจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของยุทธศาสตร์ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากฝ่าย
บริหารศูนย์รังสิตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานนั้น ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้สามารถนาแผน
บริหารความเสี่ยงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ทันภายในเดือน ธันวาคม 2555 จึงขอให้ฝ่ายบริหาร
ศูนย์รังสิตใช้ข้อมูลเท่าทีม่ อี ยูใ่ นขณะนี้ประเมินโอกาสและผลกระทบ
2. จากข้อมูลการประเมินผลกระทบเท่า ที่มีข้อมูล ขอให้ฝ่ายบริหารศูนย์ รังสิตทบทวนผล
การประเมินด้วยว่าสอดคล้องกับเกณฑ์หรือไม่ และประเมินผลกระทบที่มีความเสียหาย 2 ลักษณะ
โดยควรจะตัดสินใจประเมินผลกระทบจากลักษณะความเสียหายที่ชัดเจนที่สุด ก่อน เช่น ปัจจัยเสี่ยง
ที่ 1 กิจกรรมที่ให้บริการกับประชาชนในลักษณะเดิม ที่ประเมินความเสียหายเป็นด้านการเงิน และการ
แข่งขัน เป็นต้น โดยอาจจะกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสียหายเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับลักษณะ
ความเสียหาย
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. จากผลการประเมินความเสี่ยงในส่วนการประเมินโอกาสยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ ดังนั้น
ที่ประชุ ม ขอให้ฝ่ ายการนั กศึกษาทบทวนว่า เกณฑ์การประเมิ นโอกาสของมหาวิทยาลัยสามารถ
นามาใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้ในการประเมินโอกาสได้ขอให้เสนอ
หลักเกณฑ์การประเมินโอกาสที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของฝ่ายการนักศึกษา
2. ฝ่ายการนักศึกษาขอปรับตัวชี้วัดความเสี่ยง ของปัจจัยเสี่ยงที่ 2 จาก “จานวนอาสาสมัครใน
ระบบต่อประชากร มธ.” เป็น “ร้อยละของจานวนอาสาสมัครในระบบต่อประชากร มธ.” ระบุผลงาน
ปัจจุ บันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 กาหนดเป้าหมายเป็นร้ อยละ 4 ปัจจั ยเสี่ยงที่ 3 “ระบบ
การประเมินระบบกลไกการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ” กาหนด
เป้าหมายว่าจะมีระบบ จากเดิม ที่ยังไม่มีระบบ และปัจจัยเสี่ยงที่ 4 จาก “ร้อยละของความสาเร็จของ
กิจกรรมย่อยในโครงการในแต่ละปี ” เป็น “ร้อยละของโครงการด้านจิตอาสาที่มีผลการประเมิน ”
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 และระบุผลในงานปัจจุบันที่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมกาหนดเป้าหมายที่
ร้อยละ 90 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วย
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3. เนื่องจากการกาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการกาหนดกรอบการดาเนินการที่
ยังไม่ได้ลงรายละเอียด ที่ประชุมจึงให้ฝ่ายการนักศึกษาจัดทากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แสดง
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในช่วงไตรมาสเพื่อให้สามารถติดตามการดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ในเรื่ อ งความเสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าล ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ตรวจสอบภายใน (คุณอรุณศรี เตชะดารงสิน) ประสานงานกับกองคลังในการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัย
เสี่ยงที่ 1 “การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินกับสาธารณะยังไม่ครบถ้วนและทันเวลา” และนาเสนอกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ 2 “ระบบและกลไกการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย”ยังไม่
เพียงพอให้ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งเนื้อหาและกรอบเวลาการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น แนวทางการ
กากับดูแลทางการคลัง การจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และแนวทางการติดตามของฝ่ายตรวจสอบ
เป็นต้น
2. ในกรณีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตให้
นาเสนอแยกออกเป็นปัจจัยภายนอก โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการภายใน (ปัจจัยเสี่ยงที่ 1.1 “ระบบข้อมูลสนับสนุนการทางาน
ของผู้บริหารยังไม่มีการบูรณการให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที ”) และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปัจจัยเสียงที่1 “การจัดการและการกากับดูแลเพื่อให้มีสารสนเทศสาหรับการปฎิบัติงาน การบริหาร
การตัดสินใจเชิงนโยบายยังไม่สมบูรณ์และทันเวลา”) ให้รวมเป็นเรื่องเดียวกัน
4. การเขีย นปัจ จั ย เสี่ ย งด้า นบุ คลากร กระบวนการหลัก ที่ 2.2 (บุ คลากรมี ความสามารถ
ทดแทนผู้ทาหน้าที่ผู้บริหารเมื่อผู้บริหารครบวาระ เกษียณหรือ ลาออก) ยังไม่ชัดเจน ที่ประชุมมอบให้
ฝ่ายบริหารบุคคลทบทวน
5. ที่ประชุมมีข้อสรุปให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ
(1) ปัจจัยเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารจัดการภายใน ปัจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับ (ให้รวมกันตามข้อสังเกตข้อ 3) “ระบบข้อมูลสนับสนุนการทางานของผู้บริหารยังไม่มีการ
บูรณาการให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที”
(2) ด้านธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ระบบและกลไกการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายยังไม่
เพียงพอ
(3) ด้านธรรมาภิ บาล ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินกับสาธารณะยังไม่
ครบถ้วนและทันเวลา
(4) ด้านบุคลากร ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง
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7. ข้อสังเกตภาพรวม
1. จากการเปรียบเทียบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คะแนนความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่เท่ากัน
เพราะตัวชี้ วัดความเสี่ ยงแต่ล ะยุทธศาสตร์แตกต่างกัน ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับโอกาสและ
ผลกระทบเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน
2. ที่ประชุมมีข้อสรุปให้นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ,3 และ 6 ซึ่งมี
ผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมค่อนข้างสู งและให้นาเสนอเฉพาะปัจจัยที่ระดับคะแนนสูง 3
ระดับ
3. ที่ป ระชุ ม มี ข้ อสรุ ปให้ นาเสนอแผนบริห ารความเสี่ย งต่อ สภามหาวิทยาลัย เป็น เอกสาร
2 ฉบับ โดยฉบับแรกนาเสนอเฉพาะยุทธศาสตร์ ที่ 1 ,3 และ 6 ในปัจจัยความเสี่ยงที่มีคะแนนสูง
3 ลาดับแรก และอีกฉบับนาเสนอรวมทุกยุทธศาสตร์ และทุกปัจจัยเสี่ยงโดยเป็นเอกสารอ้างอิง
เตรียมไว้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในที่ประชุมประมาณ 10 เล่ม
4. การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ควรจะติดตามและรายงานผลทุก
6 เดือน
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละยุทธศาสตร์ปรับข้อมูลและจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2555
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกยุทธศาสตร์ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายมาจัดทาเป็นเอกสาร
สาหรับการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตของที่ประชุม เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

