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รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานกัดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และรูปแบบออนไลน 
 

ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยอํานาจ  โกวรรณ  ประธานกรรมการ  
2. อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ  รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา ใจรักษ รองประธานกรรมการ 
4. นายมารุต  เปยมเกตุ   กรรมการ 
5. นายธีระพงษ  ใจคํามา   กรรมการ 
6. นายวิวัฒนชัย ขําประไพ  กรรมการ 
7. นายเจษฎา ยาวุฑฒิ   กรรมการ 
8. วาที่รอยตรีอานนท  มะโนเมือง  กรรมการ 
9. นายชลิต โปธา   กรรมการ 
10. นายบัณฑิต นันทะเทศ  กรรมการ 
11. นายกฤษณ ขาวศรี   กรรมการ 
12. นายจรูญ บุตรแกว   กรรมการ 
13. นายวิทูร อุนแสน   กรรมการ 
14. นายปยะพงษ หินเกย   กรรมการ 
15. นายกุลชาติ ปญญาดี   กรรมการ 
16. นางพรพิมล แกวฟุงรังษี   กรรมการ 
17. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวรุงทิวา    กิตติยังกุล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน หนวยงานสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2565 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ แจงกําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

ภายใน หนวยงานสนับสนุน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ขอใหผูรับผิดชอบทุกตัวบงชี้เตรียมพรอมรับการ

ตรวจประเมิน 

 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 

-ไมมี- 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2565 

  อาจารยอํานาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจําปงบประมาณ โดย นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุม ดังเอกสาร

แนบ ( แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 : โครงการบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ 2565) 

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  

 

 4.2 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ 2566 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการจัดทํา (ราง) แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2566 โดย ไดรวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงจาก สูงมาก และสูง ยอมรับ

ไมได เปนระดับต่ํา ยอมรับได จํานวน 2 ประเด็นความเสี่ยงจากสูงมาก  และ ลดความเสี่ยงจากสูงปานกลาง 

ยอมรับได ความเสี่ยงจํานวน 2 ประเด็นความเสี่ยง  โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2565  

ไดระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดําเนินกิจกรรมจัดการ

ความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็นความเสี่ยงจาก ยอมรับไมได เปน ยอมรับได อยางนอย 1 

ประเดน็ สรปุไดวาสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนที่วางไว  

ทั้งนี้จากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบปงบประมาณ 2565 ของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน เร่ืองการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ใหความเห็นดานผลการดําเนินการดังนี้ 

ผลการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงลดลง เปนที่ยอมรับไดแลว หนวยงานยังคงตองมีการกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงข้ึน และอยูในระดับที่สูง ดังนั้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงรวมกันจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 

2566 โดยประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง ครอบคลุมทุกดาน 4 ดาน ดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR) 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)  

ลําดับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และสูง ไดถูกนําสู (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ 2566 ซึ่งระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

ดังน้ี 

ประเด็นความเส่ียงลําดับ 1 CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการ

ที่สํานักดจิิทัลเพ่ือการศึกษารับผิดชอบ COSO : ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk 

: CR) ผูรับผิดชอบ : ทุกงานบริการ 

ประเด็นความเสี่ยงลําดับ 2 FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง COSO : ความเสี่ยงดาน

การเงิน (Financial Risk : FR) ผูรับผิดชอบ : งานบริหารจัดการทั่วไป 

ประเด็นความเสี่ยงลําดับ 3 OR2 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคืนฐานขอมูลให

กลับมาใหบริการได ผูรับผิดชอบ : หนวยบริหารจัดการคอมพิวเตอรเครือขาย 

  

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ มอบหมายใหผู รับผิดชอบกิจกรรมในแตละประเด็นความเสี่ยงวางแผน 

การดําเนินงาน หากตองการปรับเปลี่ยนแกไข สามารถแจงท่ี นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง  

 -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 6 อ่ืน ๆ  

 6.1  การนดัหมายการประชุมครั้งตอไป 

 -ไมมี- 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 
 (นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล) 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 (อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ) 

 รองประธานกรรมการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


