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สรุปการด าเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

17 ตุลาคม 2561 

 สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้มี
การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการแบบ GRC ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ 

ตามที่ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญในข้อ 7 (1) การวางนโยบายและก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงานโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและ
ก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการ แบบ Governance, Risk and Compliance (GRC) ทีจ่ะบูรณาการและเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากับและบริหารจัดการองค์กรในทุกระดับชั้น โดยคณะท างานอาจเป็นบุคลกร 
ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการร่วมด้วยก็ได้ 
 
3 ธันวาคม 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยเสนอให้มีการเชิญผู้ที่ มีความรู้   
Governance, Risk and Compliance (GRC) มาให้ข้อมูลแก่คณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยเสนอในการประชุม ครั้งที่ 58 (1/2562) 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้เสนอให้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้  Governance, Risk and Compliance (GRC)  
มาให้ข้อมูลแก่คณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
6 กุมภาพันธ์ 2562 

 ศูนย์ตรวจสอบภายในได้จัดบรรยายให้ความรู้และประชุมหารือเกี่ยวกับกับการด าเนินงาน 
Governance, Risk and Compliance (GRC) 

 ศูนย์ตรวจสอบภายในได้จัดบรรยายให้ความรู้และประชุมหารือเกี่ยวกับการด าเนินงาน  Governance, 
Risk and Compliance (GRC) และวิธีการด าเนินงานในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ได้แก่ คุณประสันห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการสมาคมส่งเริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วน - ที่ปรึกษาการก ากับดูแล
กิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกรรมการตรวจสอบภายใน บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส มาบรรยายให้ความรู้ในเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงาน GRC ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง 



หนา้ 2 
 

22 มีนาคม 2562 

 การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มด าเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) 

ได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เกี่ยวกับ
แนวทางการริเริ่มด าเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย โดยสรุปมติการประชุมที่ส าคัญได้แก่ ให้มีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน GRC และการไปศึกษาแนวทางการด าเนินงาน GRC กับองค์กรอ่ืน เช่น บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
30 พฤษภาคม 2562 

 การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มด าเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) 

ได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการรายงานและการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานในแต่ละด้านจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

กองกฎหมาย น าเสนอเกี่ยวกับการด าเนินงานธรรมาภิของมหาวิทยาลัย การประเมิน ITA และการออก
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ 

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงน าเสนอเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 

ศูนย์ตรวจสอบภายในน าเสนอเก่ียวกับข้อตรวจสอบที่ส าคัญจาการตรวจสอบภายใน 
 
4 กรกฎาคม 2562 

 การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มด าเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3) 

ได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อ านวยการ
ศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยมี การรายงานและการน า เ สนอข้ อมู ล เกี่ ย วกั บการด า เนิ น งาน ในแต่ ล ะด้ านจากหน่ ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวข้องในด้านการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ตลอดจนข้อตรวจสอบที่ส าคัญจาการตรวจสอบภายใน และที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือมารับผิดชอบเกี่ยวกับ Governance, Risk and Compliance (GRC) อย่างเป็นทางการ 
 
5 กรกฎาคม 2562 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) 
มหาวิทยาลัย ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการด า เนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) 

ตามค าสั่งที่ 1881/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ประกอบไปด้วย 
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อธิการบดี     ประธาน 
รองอธิการบดี     รองประธาน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย    กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย จ านวน 2 คน   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
27 กันยายน 2562 

 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Governance Risk Compliance (GRC) ณ ปตท. ส านักงานใหญ่ 

 อธิการดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อ านวยการศูนย์
ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Governance-Risk-Compliance (GRC)  ณ ปตท. ส านักงานใหญ่ โดยเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)” โดยมี คุณกฤษดา เผดิมพรร่มเย็น ผู้จัดการสังกัดฝ่าย
ก ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล บรรยายหัวข้อ “GRC Evolution” คุณพิสัณห์ อ้ึงถาวร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ผลด าเนินงานและความเสี่ยงและพิจารณาการลงทุน บรรยายหัวข้อ “Enterprise Risk Management”  
คุณมาริษา โกศัยเสวี ผู้จัดการสังกัดฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน” (Internal Control) และคุณปรัชญา ถิรวัฒนพงศ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายก ากับฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร บรรยายหัวข้อ “การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” (Legal Compliance)  
 

 
 

      รวบรวมข้อมูลโดยกองกฎหมาย 
  15 พ.ค. 63 


