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เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 

ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื ่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เร ื ่ อง  ค  าส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการด  า เน ินงานด ้านค ุณธรรมและความโปร ่งใสขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการ 
 ผู ้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แจ้งต่อที ่ประชุมว่า  
ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง
แต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ ่มเติม)  
และการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่อคณะกรรมการ โดยแต่งตั้ง ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์   
เป็นกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อจาก 
นางสาวสริตา งามละม้าย พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานสัญญาฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็น นางสาวณัฏธณิชา ภมร พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานสัญญาฯ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแทน นั้น ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยและได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยจะด ารงวาระตามวาระของคณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั ้งที ่ 1/2565 วันอังคารที ่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 14.00 น. 

ประธานที ่ประชุม ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

3.1 เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

3 .1 .1  เ ร ื ่ อ ง  (ร ่ า ง )  การประ เม ินความเส ี ่ ย งด ้ านการท ุ จร ิ ตและประพฤต ิม ิ ชอบขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 

ผู ้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
ตามที่ได้มติที่ประชุม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ความเสี่ยงในปี
2564 นั้น ทางส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตยได้ส่ง ประเด็นความเสี่ยงในแต่ละประเด็นให้หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องได้ประเมินค่าความเสี ่ยง และน าส่งเพื่อให้คณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์ระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ประเด็นด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ 
1.1 กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีช่องโหว่ในการกระท าทุจริตได้และไม่สอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับ โดยกองนิติการ เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงในการ
โอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 4  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 8  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการ
ปรับข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558  
เป็นจ านวนมาก แต่ยังคงมีระเบียบของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่ยังไม่ได้มีการปรับให้สอดคล้องซึ่งมีจ านวนไม่มาก 
ดังนั้นเกณฑ์ค่าความเสี่ยงที่ทางกองนิติการระบุไว้จึงมีความเหมาะสม 

1.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ในการควบคุมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างครบถ้วน  

โดยกองนิติการ เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงในการโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ที่

ระดับ 3 ค่าผลกระทบที่ระดับ 4  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 12 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย ได้ตั ้งข้อสังเกตุว่า ประเด็นที ่หนึ่งในปัจจุบันทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการอนุมัติให้มีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ทันตามกรอบของกฎหมายที่จะมีการประกาศใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งหากข้อมูลที่

น าส่งไปครอบคลุมระยะเวลาภายหลังการประกาศใช้กฎหมาย ก็จะถือว่ามหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

สิ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง และประเด็นที่สองมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพียงแต่ยังไม่มีระบบในการบริหารจัดการ  



ทางออนไลน์ รวมไปถึงยังมีการด าเนินงานบางอย่างในด้านกฎหมายที ่ยังไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงขอเสนอว่าควรมีการปรับข้อความจาก “มหาวิทยาลัย

ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังไม่มีระบบในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาจจะเหมาะสมกว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ เสนอว่า ควรมีการชี้แจงถึงการด าเนินการในปัจจุบันว่า 

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างไรบ้างในความเสี่ยงแต่ละด้าน เพ่ือให้คณะกรรมการ ปปช. รับทราบ

ถึงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย คือ 

2.1 ด้านการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบไปด้วยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
โดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และการจัดท าราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด โดยกองคลัง เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงในการ
โอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 4  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 8 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจ้งว่า ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกว้าง ไม่สามารถระบุเจาะจงถึง ชื่อ
ทางการค้าของกลุ ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และเนื่องด้วยทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื ้อจัดจ้างที่  
ทางภาครัฐก าหนด จึงท าให้โอกาสเกิดปัญหาลักษณะดังกล่าวมีโอกาสค่อนข้างน้อย 

2.2 ด้านการจัดซื้อ ประกอบไปด้วยการแบ่งซื้อ, การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด, การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ และการอนุมัติให้ขยายระยะเวลางดหรือ
ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามความเป็นจริง โดยกองคลัง เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนด
ระดับความรุนแรงในการโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 4  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 8 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจ้งว่า ในส่วนของการแบ่งซื้อ-แบ่งจ้างนั้น ไม่ได้มีแนวทางให้ปฏิบัติในรูปแบบ
ดังกล่าว และในส่วนของการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หากพัสดุน ั ้นไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างก็ไม่สามารถรับได้ตามปกติ ซึ่งท าให้โดยการที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว ค่อนข้างมีความเสี่ยงต ่า โดยอาจจะเกิด
จากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ แต่ตามข้อเท็จจริงไม่เคยปรากฏปัญหาดังกล่าว 

ประธานในที่ประชุม เสนอความความเห็นว่า หากไม่เคยเกิดปัญหา ควรปรับระดับความรุนแรงในการ
โอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 1 แทนที่ระดับ 2 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การระดับความรุนแรง 



2.3 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างคู่สัญญากับกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเช่น การจ้างงานกับคู่สัญญาที่
ตนเองเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือตรวจการจ้าง โดยกองคลัง เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนด
ระดับความรุนแรงในการโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 4  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 8 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจ้งว่า ไม่เคยปรากฏลักษณะปัญหาดังกล่าว แต่ก็ใส่ค่าความเสี่ยงไว้ในระดับ 2  
ประธานในที่ประชุม เสนอความเห็นว่า หากไม่เคยเกิดปัญหา ควรปรับระดับความรุนแรงในการโอกาสที่จะ

เกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 1 แทนที่ระดับ 2 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การระดับความรุนแรง 

3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ 
3.1 การทุจริตการสอบ ประกอบด้วยนักศึกษาทุจริตการสอบ และการทุจริตการสอบหรือการวัดผล  

ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) โดยส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิป
ไตย เป็นผู ้เสนอระดับความเสี ่ยง โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงในการโอกาสที่จะเกิดขึ ้นไว้ที ่ระดับ 3 ค่า
ผลกระทบที่ระดับ 5  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 15 

ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ชี้แจ้งว่า เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานใดตอบข้อมูลกลับมา ส านักงาน ฯ จึงขออนุญาตก าหนดระดับความรุนแรง โดยอ้างอิงจากค่าระดับความ
รุนแรงในปี 2564 ที่จะก าหนดในการโอกาสเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 4 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5 และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 
20 โดยปรับลดระดับความรุนแรงเป็น โอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 3 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5  และระดับความเสี่ยง
ที่ระดับ 15 

ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา แจ้งว่า ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา
ได้รับการร้องขอปรับเปลี่ยนผลการเรียนจากคณะประมาณ 5 คณะ เนื่องจากการสอบสวนทางวินัยพบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมทุจริตการสอบ โดยในแต่ละคณะจะมีวิธีการขอแก้ไขผลการเรียนที่แตกต่างกัน 

ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา แจ้งว่า ในภาคการศึกษาที่ผ่านมากองกิจการนักศึกษาได้ให้อ านาจแก่
หน่วยงานคือคณะต้นสังกัดของนักศึกษาเป็นผู ้ด าเนินการสอบสวนทางวินัย โดยภายหลังจากการสอบสวน  
จะต้องน าส่งข้อมูลให้แก่กองกิจการนักศึกษา ซึ่งข้อมูลการทุจริตการสอบ ณ ปัจจุบัน มีจ านวนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

3.2 การทุจร ิตในการผลิตผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยนักศึกษาคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ในการท ารายงาน หรือการจัดท าวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจ้างผู้อื่นให้ท ารายงาน หรือจัดท าวิทยานิพนธ์แทนตน 
โดยส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย เป็นผู้เสนอระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงใน
การโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5  และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 10 

ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ชี้แจ้งว่า เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานใดตอบข้อมูลกลับมา ส านักงาน ฯ จึงขออนุญาตก าหนดระดับความรุนแรง โดยอ้างอิงจากค่าระดับความ
รุนแรงในปี 2564 ที่จะก าหนดในการโอกาสเกิดขึ้นไว้ที่ระดับ 3 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5  และระดับความเสี่ยงที่



ระดับ 15 โดยปรับลดระดับความรุนแรงเป็น โอกาสที ่จะเกิดขึ ้นไว ้ท ี ่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที ่ระดับ 5   
และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 10 เนื่องจากปัจจุบันมีระบบตรวจจับที่ใช้ตรวจสอบซึ่งค่อนข้างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงกฎหมายที่ได้มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้คัดลอกผลงานหรือจ้างให้ผู้อ่ืนท าผลงานแทน ก็สามารถช่วยลดการ
กระท าดังกล่าวได้ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย เสนอว่า นอกเหนือจากระบบตรวจจับและกฎหมาย 
ควรพิจารณาด้วยว่าในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งผลให้ให้ค่าความเสี่ยงลดลงหรือไม่ 
แล้วจึงก าหนดค่าความเสี่ยงไปตามความเป็นจริง 

ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา แจ้งว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีคณะร้องข้อให้เปลี่ยนผล
การศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากตรวจสอบพบว่านักศึกษาคัดลอกผลงานวิชาการ ซึ่งเข้าใจได้ว่าคณะมีข้อมูล  
ของนักศึกษาที่ท าการคัดลอกผลงาน แต่ไม่ได้น าส่งให้ส่วนกลาง ท าให้ส่วนกลางอาจไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย เสนอเพิ่มเติมว่า ควรให้ทางส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ 
เพื่อประชาธิปไตย ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2564 หรือไม่ หากมีการปฏิบัติก็เห็นควรว่า 
ค่าความเสี่ยงควรปรับลดน้อยลงจากเดิม 

4. การบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 1 ปัจจัย คือ 
4.1 การคัดลอกผลงานวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง โดยได้ก าหนดระดับ

ความรุนแรงในการโอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5 และระดับความเสี่ยงที่ระดับ 10 
ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา แจ้งว่า เห็นด้วยกับระดับความเสี่ยง เนื่องด้วยในแต่ละคณะมีการ

ต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบผลงานวิจัยของแต่ละคณะ โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการก็ควรจะคงค่า
ระดับความเสี่ยงไว้เท่ากับปี 2564 คือ โอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ที่ระดับ 2 ค่าผลกระทบที่ระดับ 5  และระดับความเสี่ยง
ที่ระดับ 10 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย เสนอว่า ต่อไปหากมีการเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว  
อาจต้องสอบถามหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม อาทิ กองนิติการ และงานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ข้อมูล  
มีความสอดคล้องกัน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย ได้ตั้งข้อสังเกตุเพิ่มเติมในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดขึ ้นในความเสี ่ยงแต่ละด้านว่า ส่วนใหญ่มักใช ้ข ้อความว่า “มหาวิทยาลัยเสื ่อมเสียชื ่อเส ียง...” หรือ  
“ถูกตรวจสอบโดยป.ป.ช. หรือ สตง. ท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง” บ่อยครั้ง โดยตั้งข้อสังเกตุว่า หน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่มีเพียงแค่ ป.ป.ช. หรือ สตง.เท่านั้น ยังมีหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องจ านวนมาก จึงควรปรับเปลี่ยนข้อความเป็น “ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก อาทิ ป.ป.ช. หรือ สตง. 



เป็นต้น” และนอกจากนั้น การถูกตรวจไม่ได้เพียงแต่ท าให้ มหาวิทยาลัยเสื ่อมเสียชื ่อเสียง แต่ยังเป็นการที่
มหาวิทยาลัยมีความรับผิดทางกฎหมาย ท าให้เกิดการชดใช้เยียวยา ท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียงบประมาณ เช่นกัน 
จึงขอเสนอว่าควรมีการปรับข้อความกว้างมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบและแก้ไขตามที่เสนอ 

3.1.2 เรื่อง ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน 

ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีได้รับ
ความแนะน าจากส านักงาน ป.ป.ช. เรื ่องช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน จึงได้มีการปรึกษา 
กับส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  และได้ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
และข้อร้องเรียน บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ช่องทางการแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนทั่วไป 2.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
โดยด าเนินการสร้างในรูปแบบเดิมคือการกรอกเป็น Google Form โดยมีการเก็บข้อมูลโดยเป็นความลับและ 
มีความเป็นมาตรฐานสากลตามข้อเสนอของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

3.1.3 เรื่อง ช่องทาง Q&A 
ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของ

ช่องทาง Q&A ซึ่งหากอ้างอิงจากช่องทาง Q&A ของหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัย
พะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น จะเป็นในรูปแบบของช่องทาง Q&A เชื่อมต่อไปยัง Messenger 
Facebook ของหน่วยงาน แต่เนื่องด้วยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีการใช้ภาษาในการสร้างที่เฉพาะมาก ทาง
ส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงก าลังศึกษาวิธีการในการแก้ไขภาษา นอกจากนั้นทาง
ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้น าเสนอช่องทาง Q&A ของหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงช่องทาง Q&A ของมหาวิทยาลัย เช่น Webboard โดยทางส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความกังวลว่าจะมีการโจมตีหรือมีข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือการเกิดการแทรกแซงจากผู้ไม่หวังดี ท าให้เกิด
ความไม่เหมาะสม อาทิ การชักชวนไปเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ แจ้งว่า ตามท่ีได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่เจ้าเทคนิคของส านักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เสนอว่าควรมีการสร้างเว็บไซต์บนโดเมน (Domain Name) ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการสร้างโดเมน (Domain Name) ด้วย  



ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่าทางส านักงานสัญญา
ธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตยมีงบประมาณส าหรับการส่งเสริมการประเมิน ITA อยู่ สามารถน างบประมาณในส่วนนั้น
มาใช้กับการสร้างโดเมน (Domain Name) ดังกล่าวได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการตามที่เสนอ 

 

3 .1 .4  เ ร ื ่ อ ง  การจ ั ดกล ุ ่ มข ้ อ เสนอแนะจากผลการประ เม ิน  ITA ประจ  าป ี  2564 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู ้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
ตามที ่ประช ุมได ้เสนอแนะให้มีการจ ัดกล ุ ่มข ้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ITA ประจ าป ี 2564 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 1.ข้อเสนอแนะของส านักงาน ปปช., 2.ความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ3.ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) โดยอยากให้พิจารณาโดยเฉพาะในส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งในบางกรณี
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอยู่เป็นประจ า แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงได้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ เสนอว่า ความเห็นที่ได้รับมามีทั้งสิ้น 2 ระดับ คือในระดับ
ของมหาวิทยาลัยและระดับของหน่วยงานและคณะ ในส่วนของในระดับของมหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขปรับปรุบ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี ในส่วนของระดับหน่วยงาน ควรมีการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานหรือคณะรับทราบและปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์   
และขอให้ผู้อ านวยการส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย เป็นผู้น าเสนอต่อความเห็นที่ได้รับมาให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการตามท่ีเสนอ 

3.1.5 เรื่อง จ านวนการตอบแบบสอบถาม IIT & EIT ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ทาง

ส านักงานป.ป.ช. เปิดให้มีการจัดท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จ านวนการตอบแบบสอบถาม IIT & EIT ข้อมูล ณ วันที่ 
7 เมษายน 2565 มีผู้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 128 คน และแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 64 คน ซ่ึงทางส านักงาน ป.ป.ช. ต้องการผู้จัดท าแบบสอบถามจ านวน 



400 คน ทั้งในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) จ ึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดท าแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการตามท่ีเสนอ 

3.1.6 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล OIT ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของ

ข้อมูล OIT ท ี ่จะส ิ ้นส ุดระยะเวลาในการส ่งข ้อมูลในว ันที ่  30 เมษายน 2565 นี ้น ั ้น ป ัจจ ุบ ันข ้อม ูลที่  
ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดเตรียมไว้แล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 27 รายการ จาก 43 รายการ โดยอีก 
16 รายการ ประกอบไปด้วย  

1.ช่องทาง Q&A อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  
2.รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกอง

แผนงาน  
3.รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองแผนงาน  
4.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากห้องสมุดและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ  
5.รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยอยู ่ในระหว่างการขอข้อมูลจากห้องสมุด, 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและส านักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
6.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองคลัง  
7.รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูล

จากกองคลัง  
8.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองคลัง  
9.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองคลัง 
10.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองคลัง 
11.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี โดยอยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองคลัง 
12.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยอยู ่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกองทรัพยากรมนุษย์   

แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยหากไม่
เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 จะขออนุญาตน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเดิมมาประกอบแทน 

13.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยอยู่ในระหว่างการประสานงานขอข้อมูล
จากกองนิติการ 

14.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าวีดีทัศน์ โดยงานสื่อสารองค์กร 



15.การประเมินความเสี ่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี โดยส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ 
เพ ื ่อประชาธ ิปไตยและได ้น  า เสนอต ่อคณะกรรมการด  าเน ินงานด ้านค ุณธรรมและความโปร ่งใสของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะได้ด าเนินการต่อไป 

16.การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ 
เพ ื ่อประชาธ ิปไตยและได ้น  า เสนอต ่อคณะกรรมการด  าเน ินงานด ้านค ุณธรรมและความโปร ่งใสของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะได้ด าเนินการต่อไป 

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบด าเนินการส่งข้อมูลให้กับทางส านักงาน
สัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย เพ่ือจะได้จัดท าข้อมูลเพื่อส่งมอบให้กับทางส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

มติที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ก าหนดประชุมครั้งต่อไป 

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่าส าหรับการประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

นางสาวณัฏธณิชา ภมร  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              นายบุญญภัทร์   ชูเกียรติ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


