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รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งที่ 2/2565 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ผานระบบออนไลน 

 
 

 ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยอํานาจ  โกวรรณ   ประธานกรรมการ  
2. อาจารย ดร.ทิวาวัลย  ตะการ    รองประธานกรรมการ  
3. ผศ. ดร.กัลยา   ใจรักษ    รองประธานกรรมการ  
4. นายธีระพงษ   ใจคํามา   กรรมการ  
5. วาที่รอยตรีอานนท มะโนเมือง  กรรมการ  
6. นางสาวรุงทิวา  กิตติยังกุล   กรรมการ  
7. นางพรพิมล   แกวฟุงรังษี   กรรมการ  
8. นายมารุต   เปยมเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป   กรรมการและเลขานุการ  
10. นางสาวจริยา  หม่ืนแกว   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1 การตรวจประเมินของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ แจงที่ประชุมเรื่อง การตรวจประเมินของ

สํานักงานตรวจสอบภายในรอบปงบประมาณ 2565 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งผลการรายงานดานตาง ๆ 

สามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพได โดยมีไฟล (ราง) รายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน รอบปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน สามารถขอรับไดที่งานบริหารงาน

ทั่วไป  

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 26 

สิงหาคม 2565 

 มติที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา คร้ังที่ 1/2565 วันท่ี 

26 สิงหาคม 2565 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 

3.1 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ รองประธานกรรมการ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ โดยนางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2565 ดงันี้ 

1. ประเดน็ความเสี่ยงที่ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ มีท้ังสิ้น 3 ประเด็น ไดแก 

1.1 ประเด็นความเสี่ยง บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน โดย 1) ดําเนินการ

จัดหา/ปรับปรุงหองผลิตรายวิชาออนไลนแบบรักษาระยะหาง 2) จัดทํามาตรการ/

แนวปฏิบัติ การใชหองผลิตรายวิชาออนไลนเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

1.2 ประเด็นความเสี่ยง การบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตภายใน

มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการได โดย 1) จัดทําคําขอต้ังงบประมาณงานบริหาร

จัดการคอมพิวเตอรเครือขาย โครงการปงบประมาณ 2566 หรือตามชองทางที่

มหาวิทยาลัยกําหนดให 2) จัดทําระบบการตรวจสอบปริมาณการใชงานและความ

ผิดปกติเครือขายอินเทอรเน็ต 3) ตรวจสอบบริการคลาวดจากผูใหบริการ 

1.3 ประเดน็ความเสี่ยง อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงานสูญหาย

จากการโจรกรรม โดย ความรวมมือสนับสนุนดานการจัดเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที่ (บันทึกขอความขอความอนุเคราะห รปภ.

ตรวจสอบดูแล) 

2. ประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระหวางการดําเนินการ เนื่องจากผลการดําเนินการอยูใน

รูปแบบการดาํเนินงานตลอดท้ังป 1 ประเด็น ไดแก 

2.1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม โดย จัดสงให นิติกร

ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง ทั้งนี้อยูระหวางการสรุปผลดําเนินการตลอด

ปงบประมาณ คาดวาจะแลวเสร็จ 10 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ ไดรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยใช

การเก็บขอมูล 2 ชองทางคือ จากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES) และประเมินความพึงพอใจ Google Form เพื่อใหสะดวกกับการแจกแบบสอบถามไปยังกลุม

ผูรับบริการผานชองทาง Social Media ซึ่งปจจุบันมีผูตอบแบบประเมินรวมท้ัง 2 ชองทาง จํานวน 198 คน 

ผานตามเกณฑขั้นต่ําที่ระบุวา “จํานวนผูตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ 50 ของผูรบับริการ หรือไม

นอยกวา 100 คนตอป”  

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ในประเด็นความเสี่ยง การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม โดย จัดสงใหนิติกร

ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง นั้น ใหประสานเจาหนาที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจางที่ยังคาง
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อยูในปงบประมาณ 2565 หากเสร็จสิ้นแลว สามารถสรุปผลไดเลย โดยไมจําเปนตองรอถึงวันสิ้นงบประมาณ 

(30 กันยายน 2565) 

2. ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ กําหนดใหเก็บขอมูลความพึงพอใจจนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2565 และนําขอมูลสรุปเปนภาพรวม เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)   

3. ดานตัวบงชี้อื่น ๆ หากดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) สงใหผูกํากับ

ตัวบงชี้ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือเตรียมนําเขาระบบ e-SAR ตอไป 

  

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ ดานตัวบงชี้ 1.5 และ 1.3 มอบหมายให นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล ประสานขอมูล

การจัดซื้อจัดจางเพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานดานความเสี่ยง และดําเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจ

ผูรบับริการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565   

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 4.1 การจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2566 

  อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ รองประธานกรรมการ แจงประเด็นการกําหนดวันประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร และ

บุคลากรทุกทาน เพ่ือรวมจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2566   

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังน้ี 

ควรนําขอเสนอแนะและผลการตรวจสอบภายใน รอบปงบประมาณ 2565 ของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน มาปรับในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2566 และกําหนดวันจัดทํา (ราง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 

  

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ และมอบหมายให นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นําผลการตรวจสอบภายใน 

รอบปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มาปรับในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ 2566 และจัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทําแผนฯ 

ในวันท่ี 29 กันยายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง  

 -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 6 อ่ืน ๆ  

 6.1  การนดัหมายการประชุมครั้งตอไป 

  จะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

 
 (นางสาวจรยิา หม่ืนแกว) 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 (อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ) 

 รองประธานกรรมการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


