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ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ  คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มี   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  
รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555 ) และแ ผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่ ง ได้มีการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายในและ    
การบริหารความเสี่ยง โดย ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ของ การด าเนินงาน และพัฒนาระบบคุณภาพ                   
โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับ
การด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการ ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบบริห ารความเสี่ยงที่ควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกัน บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงร ะบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อันจะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ   

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพื่อประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพ่ือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มี    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ราชการไทย 
รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน นั้น 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้   
มีระบบการบริหารคว ามเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ด าเนินการต ามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของ 
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO*: Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission โดยมีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่         
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (2) การก าหนดวัตถุประสงค์  (3) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง            
(4) การประเมินความเสี่ยง (5) การจัดการความเสี่ยง (6) การออกแบบกิจกรรมควบคุม  (7) สารสนเทศและ
การสื่อสาร (8) การติดตามผล 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมู ล    
ในแบบฟอร์ม RM 1 (ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง) และน าผลการวิเคราะห์ที่มี
ค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RM 2 
(แผนการบริหารความเสี่ยง)  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 จัดท าขึ้น     
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงา น ผลการประเมิน และข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังมีความพร้อมน้อยเพ่ือรองรับความ
เป็นนานาชาติและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

(2) จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 



 

 ง 

(3) การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2  ด้านการวิจัย มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย เช่น การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง 

การจัดท าระบบสนับสนุนการวิจัยยังไม่เพียงพอ 
1.3  ด้านการบริการวิชาการ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) ระบบบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลยังไม่เตรียมควา มพร้อมเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น 

(2) ยังขาดการจัดท าแผนการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
1.4  ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา  ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) ยังขาดการจัดท ามาตรฐานงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
2.1 ด้านการบริหาร มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 (1)  การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการวิจัย  
กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ยังไม่ทั่วถึง 

2.2   ด้านการเงินและงบประมาณ  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้   
(1) การแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
(2) ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.3   ด้านการพัสดุ  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการงานด้านการก่อสร้าง /สัญญาจ้าง ยัง มีช่องว่างและมีหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) การจัดซื้อพัสดุยังต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในการด าเนินการ 

 
2.4   ด้านการพัฒนาบุคลากร  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

(1) อัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง 
(2) ภาวะการเป็นหนี้สิ้นของบุคลากรมีจ านว นมากอาจส่งผลต่อการท างานและ       

การคอรัปชั่น 
(3) จ านวนอาจารย์ต่างชาติมีน้อย     

  
2.5   ด้านความปลอดภัย  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้      

(1) ระบบจัดการด้านการการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ด าเนินการทุกคณะ/ หน่วยงาน 

(2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา              



 

 จ 

      
3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงเข้า

กับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1)  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมและมีข้อขัดแย้งกัน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 

1.1.ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ก าเนิดของ
มหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโล กครั้งที่สอง แต่ก ารเตรียมการก่อสร้าง
อย่างจริงจัง กระท ากันในรัฐบาล ฯพณฯ  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้       
ของประเทศเมื่อพุทธศักราช 2505  

การลงมือก่อสร้างเริ่มข้ึนในปี  พ.ศ.2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่นและเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  KhonKaen Institute of Technology มีชื่อย่อ 
K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรี มีมติให้
เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                   
ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 
ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย  และ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2510 พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว       
ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทรงมีกระแส พระราช
ด ารัส  ใจความตอนหนึ่งว่า          

 
 
 
           

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ เสด็จพระราช

ด าเนนิประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลยั  

เมือ่วนัพธุที่ 20 ธนัวาคม พทุธศักราช 2510 
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 “การตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง

แห่งน้ัน เป็นคุณค่า อย่างยิ่งเพราะท าให้

การศึกษาช้ันสูงขยายออกไปถงึภู มิภาคที่

ส าคัญที่สุดส่วนหน่ึงของประเทศ ซึ่งต่อไป

จะเป็นผลดีต่อการพัฒนา ยกฐานะความ

เป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคน้ีเป็น

อย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงึเป็นความส าเร็จ

ที่ทุกคนควรจะยินดี” 

 

ตราประจ ามหาวิทยาลัย  
 

เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทาน
แก่สถาบัน  สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พ้ืนหลัง
แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ 
ได้แก่  

วิทยา คือ ความรู้ดี  
จริยา คือ ความประพฤติด ี 
ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี  

 
 
สีประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

        คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ  และภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเนิน
ดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัย 

 

 

  C24 M88 Y11 K17 
  R167 G59 B36 

http://home.kku.ac.th/info/logo_big.gif
http://home.kku.ac.th/info/logo_big.gif
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ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   ดอกกัลปพฤกษ์   เป็นต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน  
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลั ย เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ท่ีมีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ ว่า  Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้   
ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู  เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว 
ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว  

 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นศูนย์รว มทางความคิด สติปัญญาของสังคม  และเป็นศูนย์รวม

การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ          
มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศท่ัวโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่ มประเทศอินโดจีน  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทาง       
อินโดจีนอย่างแท้จริง 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

  วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก 

 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

      ภายในปี พ .ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิ ทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัด
อันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ  1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เชื่อมโยงกับ           
การบริการ วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพ้ืนท่ีจริงโดยเฉพาะ     
อย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพกา รศึกษา       
การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง 
มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในกา รท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของ    
ความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

 

 

 

http://www.kku.ac.th/gallery/index.php?imgdir=KKU_Flower
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พันธกิจ 
 การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 

ค่านิยม 
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

คู่ความร่วมมือ  การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต  การเรียนรู้ขององค์กรของ      
แต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น  
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท างานเป็นทีม  

  และมีจิตใจของการบริการ  
4. เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร



 

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.2 กรอบคิด 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพื่อประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่า งสม่ าเสมอ  โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ      
ราชการไทย  รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และ  
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมิน       
ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์         
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา  โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบก าหนดเป็น    
แผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วนั้น  ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม         
แผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุม
ภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ .ศ. 2542  และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน           
การควบคุมภาย ใน พ .ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับ การด าเนินงาน      
ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์
และท่ีมุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยง
กับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้   
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง         
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ       
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของ  
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO*: Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission) ดังนี้ 
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* COSO: ประกอบด้วย  1) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  2) American 
Accounting Association (AAA)   3) Financial Executive Institute (FEI)   4) Institute of Auditors (IIA)        
5) Institute of Management Accountants 

 

1.3 สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและ         

มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล  โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  ได้แก่  

 1.มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจนคือการมุ่งพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก  ซึ่งเอ้ือต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

2.มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับได้แก่ การจัดให้มี
คณะกรรมการควบคุมภายใน 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ /
หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
ด าเนิ นการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

3.มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่ งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลงาน
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี  โดยมีการจัดท ารายงานผลที่สะท้อนผล       
การปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน  นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการก ากับ
ติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

3.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยโดยหลักการบริหารคุณภาพท้ังมวล พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเชื่อมโยงระหว่าง

  1.สภาพแวดล้อมภายใน 

  2.การก าหนดวัตถุประสงค์ 
3.การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 
4.การประเมินความเสี่ยง 
5.การจัดการความเสี่ยง 
6.การออกแบบกิจกรรมควบคุม 
7.สารสนเทศและการสื่อสาร 

    8.การติดตามผล 

 



 

10 

มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบงานในรูปแบบนิทรรศการ  หรือการประชุม สัมมนาโดยให้รางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชู 

3.4 การพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
ระบบงาน 

3.5 การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อการพัฒนา 
3.6 การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยส ภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีกลไกและระบบ     

การประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา 
4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน   
            4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจ ให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ในส านักงานอธิการบดีและคณะ/หน่วยงาน  

4.2  มีการปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ 
หลักการพึ่งตนเอง  โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาใน    
การปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

4.3 มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการจัดการที่มีความคล่องตัว       
มีประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบ ได้ในทุกๆ ระบบตลอดจนเพื่อให้สามารถมีฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการเงินและการคลังที่จ าเป็นต่อการบริหารองค์กร 

4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐและของมหาวิทยาลัย 

1) ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 
2) พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 

4.5 มีการสร้างระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งกลุ่มคลัง
สมอง  และมี ผู้รับผิดชอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีการก าหนดแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
แผนการเฝ้าระวัง  มีการสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการควบคุมภายใน เช่น การจัดการความรู้ด้านการ
ควบคุมภายใน 

5.มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่        
การพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียงและการมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
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นักศึกษาทุกระดับ  สร้างกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ        
ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

6.มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 

( Goals) 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและ  
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) 
ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง      
(high performance organization) 

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต  และมีสมรรถนะระดับสากล  สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4.ด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของ
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า  
มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา  (Research Based 
University)” 

5.ด้านบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศู นย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นท่ีพึ่งของ
สังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการ
สู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การช้ีน าสังคมทางปัญญา 
การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 

( Goals) 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่ด ี 

 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อรักษาคุณค่ าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจน
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

 

 เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่ วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี   สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ ์  มหาวิทยาลั ยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร  
ทรัพย์สิน  และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได้ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมี    
ความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

 
1.5 การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการคว บคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .255 6 โดยพิจารณาจากเอกสาร /รายงาน                
ต่างๆ ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานตามเป้า หมายการให้บริการ /ผลผลิต /โครงการ งบประมาณประจ าปี     
พ.ศ. 2555 
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- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ปีการศึกษา 2554 จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา โดย  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงบประมาณ 
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะ /หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555        

จากส านักงานตรวจสอบภายใน 
- สรุปข้อมูลความเสี่ยงการเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากกองคลัง 
- สรุปข้อมูลความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 
- สรุปขอ้มูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

1.6 การประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ

ตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง 

1.1 โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้   

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 

1.2 ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน จ าแนก   
เป็น 5 ระดับ คือ มีผลกระทบน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อองค์กร ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 
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2.จ าแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกกลุ่มของความเสียงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  คือ ด้านกา รผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย               
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   
  2.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ         
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

3.การจัดล าดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ ยง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมูล     

ในแบบฟอร์ม RM 1 (ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ) และน าผลการวิเคราะห์
ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RM 2 
(แผนการบริหารความเสี่ยง) เพ่ือการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 
 
 

5 (5) (10) (15) (20) (25)  
สูงมาก 

4 (4) (8) (12) 16(สูง) (20) 

3 (3) (6) (9) (12) (15) 

2 (2) ปาน(4) กลาง(6) (8) (10) 

1 (1)ต่ า (2) (3) (4) (5) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

โอกาสเกดิ 

 

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสเกิด 
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1.7 กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดด า เนินกิจกรรม การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การลดขนาด
ของงานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 

2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
การไม่ต้องมีการ ด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก      

กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง            
โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)  
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม

เพ่ือป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 
4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่น การท าประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 
1.8 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ( ระดับความเสี่ยง = 
โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย) ซ ึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดบัความเสี่ยง คือ 

1. ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน  
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้คามเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได ้

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเส่ียง เท่ากับ 10-16 หมายถึง  ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ระดับความเสี่ย งสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความ เสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน 
หมายถึง ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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สว่นท่ี 2 

แผนการบรหิารความเส่ียง

มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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ส่วนที่ 2  
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 จัดท าขึ้น    
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงา น ผลการประเมิน และข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังมีความพร้อมน้อยเพ่ือรองรับ
ความเป็นนานาชาติและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

(2) จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

(3) การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2  ด้านการวิจัย มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย เช่น การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ

กลาง การจัดท าระบบสนับสนุนการวิจัยยังไม่เพียงพอ 
1.3  ด้านการบริการวิชาการ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) ระบบบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลยังไม่เตรียมควา มพร้อมเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น 

(2) ยังขาดการจัดท าแผนการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
1.4  ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา  ถ่ายทอดและฟื้นฟูข นบธรรมเนียมประเพณีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) ยังขาดการจัดท ามาตรฐานงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
2.1 ด้านการบริหาร มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 (1)  การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการวิจัย  
กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ยังไม่ทั่วถึง 

2.2   ด้านการเงินและงบประมาณ  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้   
(1) การแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
(2) ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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2.3   ด้านการพัสดุ  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) การบริหารจั ดการงานด้านการก่อสร้าง /สัญญาจ้าง ยังมีช่องว่างและมีหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) การจัดซื้อพัสดุยังต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในการด าเนินการ 

2.4   ด้านการพัฒนาบุคลากร  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
(1) อัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง 
(2) ภาวะการเป็นหนี้สิ้นของบุคลากรมีจ านวนมากอาจส่งผลต่อการท างานและ       

การคอรัปชั่น 
(3) จ านวนอาจารย์ต่างชาติมีน้อย      

2.5   ด้านความปลอดภัย  มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้      
(1) ระบบจัดการด้านการการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้

ด าเนินการทุกคณะ/ หน่วยงาน 
(2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา                    

3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงเข้า

กับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1)  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมและมีข้อขัดแย้งกัน 
 
 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนงาน/กิจกรรมการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยมี
รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

1.   ด้านกลยุทธ ์         

1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต         

      ▪ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการ
ท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนฐานของความเป็นไทย 

1.1.1 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนยังมีความพร้อมน้อยเพื่อรองรับ
ความเป็นนานาชาติและการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1.1.1 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 

คณะ/หน่วยงาน   

1.1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษา
ต่อและแลกเปลี่ยนยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  
  

1.1.2.1 เพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติให้มากขึ้น ฝ่ายวิชาการฯ   ต.ค.55 - ก.ย.56 

  คณะ/หน่วยงาน   
1.1.2.2 ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

ฝ่ายวิชาการฯ   ต.ค.55 - ก.ย.56 

คณะ/หน่วยงาน   

1.1.3 การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.3.1 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ ฝ่ายวิชาการฯ   ต.ค.55 - ก.ย.56 

คณะ/หน่วยงาน 
 
 

  



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย         

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการ
น าเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
น ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู ่มหาวิทยาลัยที่ใช้
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2.1 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่การวิจัย เช่น การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ
กลาง การจัดท าระบบสนับสนุนการวิจัยยัง
ไม่เพียงพอ 
  

1.2.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภายในการบริหาร
จัดการศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง 

ฝ่ายวิจัยฯ  ต.ค.55 - ก.ย.56 

คณะ/หน่วยงาน   

1.2.1.2 จัดท าระบบการประกันคุณภาพด้านการวจิัย ฝ่ายวิจัยฯ  ต.ค.55 - ก.ย.56 

1.3 ด้านการบริการวิชาการ         

  ▪ เพื่อให้เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลาง
การให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นท่ีพึ่งของสังคม 
และประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทาง
วิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะน าไปสู่ การชี้น าสังคมทางปัญญา การ
พัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง 

1.3.1 ระบบบริหารจัดการด้านการ
รักษาพยาบาลยังไม่เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับผู้ป่วยท่ีเพิ่มมากข้ึน 

1.3.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ด้านอาคารสถานท่ี สิง่แวดเล้อม ด้าน
บุคลากร  เป็นต้น 

คณะแพทยศาสตร ์ ต.ค.55 - ก.ย.56 

1.3.2 ยังขาดการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1.3.2.1 จัดท าแผนบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายวิจัยฯ  
ศูนย์บริการ

วิชาการ 

ต.ค.55 - ก.ย.56 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

1.4 ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟู 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

        

  ▪ เพื่อเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในระดับ
ต่างๆ 

1.4.1 ยังขาดการจัดท ามาตรฐานงานวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรม  

1.4.1.1 จัดท ามาตรฐานงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

2. ด้านการปฏิบัติงาน         

2.1 ด้านการบริหาร                         

       ▪ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 การประชาสัมพันธ์และการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 

2.1.1.1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน 

ทุกฝ่าย ต.ค.55 - ก.ย.56 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ                   

    ▪ เพื่อให้ระบบบริหารการเงินและงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยัง
ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

2.2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้และ
ระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายการคลังฯ 
ฝ่ายพัฒนา 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

  นักศึกษาฯ   

2.2.2 ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2.2.2.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายการคลังฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 

2.3 ด้านการพัสด ุ                                                 

      ▪ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 การบริหารจัดการงานด้านการ
ก่อสร้าง/สัญญาจ้าง ยังมีช่องว่างและมีหลาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.1.1 เร่งรัดการการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ฝ่ายการคลังฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 

ฝ่ายวางแผนฯ   

2.3.2 การจัดซื้อพัสดุยังต้องลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในการด าเนินการ 

2.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งมหาวิทยาลัย 

ทุกฝ่าย ต.ค.55 - ก.ย.56 

2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร                                      

       ▪ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

2.4.1 อัตราการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง 
  

2.4.1.1 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

  2.4.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์ ฝ่ายวิชาการฯ   ต.ค.55 - ก.ย.56 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

  2.4.2 ภาวะการเป็นหนี้สิ้นของบุคลากรมี
จ านวนมากอาจส่งผลต่อการท างานและการ
คอรัปช่ัน 

2.4.2.1 ศึกษาภาวะการเป็นหนี้สิ้นและก าหนด
มาตรการในการป้องกันการคอรัปช่ัน 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

  ฝ่ายการคลังฯ   
  2.4.3 จ านวนอาจารย์ต่างชาติมีน้อย 2.4.3.1 โครงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาต ิ ฝ่ายวิเทศฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 

       คณะ /หน่วยงาน   
    2.5  ด้านความปลอดภัย                                      

      เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร 

2.5.1 ระบบจัดการด้านการการป้องกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่ได้ด าเนินการทุกคณะ/ หน่วยงาน 

2.5.1.1 ก าหนดมาตรการและจัดระบบจัดการการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

คณะ/หน่วยงาน   

  2.5.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรและนักศึกษา 

2.5.2.1 ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทั้ง
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานรักษา
ความปลอดภัยฯ 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ         

      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 การเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.1.1 พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น 

ฝ่ายวิชาการฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

     
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

3.1.2 ระบบสารสนเทศข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการ
เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ  

3.1.2.1 โครงการพัฒนาระบบ MIS ฝ่ายวิชาการฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 

4. ด้านธรรมาภิบาล         

     เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

4.1.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมและมีข้อขัดแย้ง
กัน 

4.1.1.1 จัดให้มีการอบรมการไกล่เกลี่ยเพื่อการ
ประนีประนอม 

ฝา่ยวางแผนฯ ต.ค.55 - ก.ย.56 
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ภาคผนวก ก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ 5963/2555 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
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ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

   

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

 

การด าเนินการ/กิจกรรม 

 
ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
1 

แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 

เพ่ือด าเนินการ 
(1) ศึกษาภาพรวมขององคก์ร 

(2) ก าหนดวตัถุประสงค ์

(3) แบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 
ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

 เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 

 

การระบุความเสี่ยง  

(Event Identification) 
 

2 

(1) การระดมสมอง (Brainstorming) 
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) 
(3) ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist)  เช่น  

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นตน้ 
(4) การวิเคราะห์ความผดิพลาดของมนุษย์ 

(Human Error Analysis) 
(5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) 
(6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if) 

จ าแนกประเภท 
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภบิาล 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ด้านกระบวนการ 

 

ประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

3 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสี่ยง 

 

(1) ประเมินโอกาส  (1-5) 
(2) ผลกระทบ (1-5) 
(3) ประเมินความเสี่ยง (1-25) 
(4) จัดล าดับความเสี่ยง  
     (ต ่า ปานกลาง สงู สงูมาก)  

1. แ
ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง

 

(

R
i
s
k
 
M

ตามแบบฟอรม์ RM1 
 
จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ตอบสนองความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

4 
จดัการความเสี่ยง 

 - จัดท าแผนการบริหารความเสีย่ง  
ตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก าหนดมาตรการการควบคุม 
- มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ 

 

(1) ความเสี่ยงต า่ : ยอมรับความเสี่ยง 
(2) ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยง

โดยมีมาตรการติดตาม 
(3) ความเสี่ยงสงู : ควบคุมความเสีย่ง  

โดยมีแผนการควบคุม 
(4) ความเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนการควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง  รายงานการควบคุมภายใน 

 

5 ติดตามความเสี่ยง (Risk ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 - รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  
ตามแบบฟอรม์ RM3 

 

(1) รายงาน รอบ 6, 9 เดือน 
 

1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  
และอธิการบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3  

2. รายงานผลการควบคุมภายใน เสนออธิการบดี 

(2) รายงาน รอบ 12 เดือน 
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ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

พฤศจิกายน  - 
ธันวาคม 2555 

 มหาวิทยาลัย    รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อผู้บริหารสูงสุด 

 คณะ /หน่วยงาน  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต่อมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2555 -
มกราคม 2556 

 มหาวิทยาลัย  
1. ประชุมคณะกรรม การฯ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย 
2. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีต่อที่ประชุม

คณบดี และสภามหาวิทยาลัย 
  คณะ/หน่วยงาน 

1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน 
2. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  

ธันวาคม  2555  คณะ/หน่วยงาน 
ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ต่อมหาวิทยาลัย 

เมษายน 2556  มหาวิทยาลัย  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
อธกิารบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมการคณะ/หน่วยงาน  

กรกฎาคม–สิงหาคม  
2556 

 มหาวิทยาลัย  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ ต่อ อธิการบดี ที่ประชมุคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมการคณะ/หน่วยงาน  

ตุลาคม-พฤศจิกายน  
2556 

 มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ /หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 



 

ภาคผนวก ค การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

รหัส ที่มาของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

1.   ด้านกลยุทธ ์               

1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต               

      ▪ เพื่อผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการ
ใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ บนฐานของความเป็นไทย 

1.1.1 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยัง
มีความพร้อมน้อยเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติและ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3 4 12 S1 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

จ านวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย 

1.1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและ
แลกเปลี่ยนยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

4 4 16 S2 ผลการจัดอันดับ QS การรรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด และจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
มีน้อย (ปี 2555 จ านวน 326 คน) 

          

1.1.3 การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

4 4 16 S3 ผลประเมิน IQA 
2555 

บัณฑิตขาดความอดทน สู้งาน และยัง
ขาดทักษะในการท างาน 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย               

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอา
หลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู ่มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา 

1.2.1 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติมี
จ านวนน้อยยังไม่ท าให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยช้ันน าระดับโลกได ้

3 3 9 S4 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ฯ ร้อยละ ๓๘ 

          



 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
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รหัส ที่มาของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

  1.2.2 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย 
เช่น การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง การจัดท าระบบ
สนับสนุนการวิจัยยังไม่เพียงพอ 

4 3 12 S5 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

ยังขาดการจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพด้านการวิจัยรวมถึงขาด
มาตรการการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  1.2.3  ผลงานวิจัยสถาบัน และ R2R  ยังไม่มีการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญอย่างเป็นระบบ 

3 3 9 S6 ผลการประเมิน IQA 
2555 

  

1.3 ด้านการบริการวิชาการ               

  ▪ เพื่อให้เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์
และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นท่ีพึ่งของสังคม และ
ประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการสู่
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่ 
การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้
เข้มแข็ง 
 
 

1.3.1 ระบบบรหิารจัดการด้านการรักษาพยาบาลยัง
ไม่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3 4 12 S7 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

จ านวนเตียงท่ีรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ 

1.3.2 ยังขาดการจัดท าแผนการบริการวิชาการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

3 4 12 S8 ข้อเสนอจากท่ีประชุม 
กก 3/55 

มีเฉพาะแผนของศูนย์บริการวิชาการ
แต่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่มี
การจัดท า 

 
 
 

       



 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
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รหัส ที่มาของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

1.4 ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟู 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

              

  ▪ เพื่อเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในระดับต่าง  ๆ

1.4.1 ยังขาดการจัดท ามาตรฐานงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

4 4 16 S9 ผลการประเมิน IQA 
2555 

  

        ข้อเสนอจากท่ีประชุม 
กก 3/55 

  

2. ด้านการปฏิบัติงาน               

   2.1 ด้านการบริหาร                               

       ▪ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบูรณาการด้านการวิจัยกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ ยังไม่ทั่วถึง 

3 4 12 O1 ผลการประเมิน IQA 
2555 

  

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ                        

    ▪ เพื่อให้ระบบบริหารการเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

4 4 16 O2 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

การระดมทุนจากศิษย์เก่าไม่ได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และจ านวนเงินบริจาค
จากศิษย์เก่ายังมีน้อย(1 คน:200 บาท) 

2.2.2 ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 4 16 O3 ผลการประเมิน IQA 
2555 

  

  2.2.3 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารด้านการเงินไม่เพียงพอ 3 3 9 O4 ข้อมูลความเสี่ยงจาก
กองคลัง 
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รหัส ที่มาของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

2.3 ด้านการพัสด ุ                                                       

      ▪ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 การบริหารจัดการงานด้านการก่อสร้าง/สัญญา
จ้าง ยังมีช่องว่างและมีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3 4 12 O5 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.3.2 การจัดซื้อพัสดุยังต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
วัสดุสิ้นเปลืองในการด าเนินการ 

3 4 12 O6 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

  

2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร                                            

       ▪ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

2.4.1 อัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถสูง 

4 4 16 O7 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

ขาดการเร่งรัดการจัดท าแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล 

  2.4.2 ภาวะการเป็นหนี้สิ้นของบุคลากรมีจ านวนมาก
อาจส่งผลต่อการท างานและการคอรัปชั้น 

5 5 25 O8 ข้อเสนอจากท่ีประชุม 
กก 3/55 

  

  2.4.3 จ านวนอาจารย์ต่างชาติมีน้อย 3 4 12 O9 ผลการจัดอันดับ QS   

    2.5  ด้านความปลอดภัย                                            

      เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2.5.1 ระบบจัดการด้านการการป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการทุกคณะ/ 
หน่วยงาน 

3 4 12 O10 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

ยังขาดรถดับเพลิงขนาดเล็กเพื่อระงับ
เหตุเบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัย 

  
 
 
 

2.5.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรและนักศึกษา 

3 4 12 O11 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

เส้นทางการจราจรบางจุดมีอันตราย
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต ุ 
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รหัส ที่มาของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ               

      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 5 20 IT1 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

  

3.1.2 ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาด
ความสมบูรณ์ในการเช่ือมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ  

4 4 16 IT2 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 

  

  3.1.3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินยังต้อง
มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 3 9 IT3 ข้อมูลความเสี่ยงจาก
กองคลัง 

  

4. ด้านธรรมาภิบาล               

     เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.1.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยังไม่
ครอบคลุมและมีข้อขัดแย้งกัน 

3 4 12 G1 ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนฯ 55 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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1. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี     
พ.ศ. 2555 

 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของประเทศ  

   

  - ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 84.58 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 83.91 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,933 1,798 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 51.93 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : เพื่อขยายการผลิตก าลังคน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคล น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

   

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 85 97.88 

  - ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 84.58 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชี พ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 85 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,896 1,779 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 43.22 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,861 832 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึ กษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 54.14 



 

48 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 

   

  - จ านวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 76 76 

  - จ านวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คน 25 25 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 76 76 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 456 456 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คน 150 150 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน 80 80 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 240 240 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน 320 320 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 95 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคม  ให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

  - ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 n/a 
 

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ /หน่วยงาน /องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 90 85.15 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ    

  - จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 500,000 349,801 

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 350 181 

  - จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ/ปี 800 888 

  - ร้อยละความแม่นย าในการวินิจฉัย ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

  - ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 90 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ 

   

  - จ านวนของงานวิจัยและงานสร้างสร รค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงาน 160 1,320 

  - จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ     
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 50 323 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี    

  - จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 100 120 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 135 53 

  - จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 135 53 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 39.26 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้    

  - จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 34 34 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 60 9 

  - จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 60 9 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 15.00 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

   

  - จ านวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่น าไปใช้ประโยชน์ โครงการ 180 203 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 80 

  - โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 100 100 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย 

   

  - จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 1,700 3,748 

  - จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา งาน 120 273 

  - จ านวนผู้ป่วยนอก คน 750,000 947,249 

  - จ านวนผู้ป่วยใน คน 54,500 53,939 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

  - จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษา( โรคเอดส์ ) คน 186,500 59,366 

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา /ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 7 5 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน/ปี 180,000 128,724 

  - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี    

  - จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 4,922 4,922 

  - ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน ร้อยละ 100 100 
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2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2554   
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 

2554 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 โดยผลการตรวจประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมินตนเอง คะแนนกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

5 4 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 4.37 4.40 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 5 4.17 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 5 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.84 4.84 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5 4 ดี 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 4 ดี 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สกอ.(23 ตัวบ่งช้ี) 4.93 4.71 ดีมาก 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างความเข้าใจและสื่อสาร รวมถึง ความหมาย เส้นทาง กลยุทธ์และ
กรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า
ระดับโลกให้มีความชัดเจน รวมถึง การน าเอกลักษณ์ ความท้าทายด้านต่างๆ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยในการก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการน าไปใช้ในการปรั บโครงสร้างการ
ด าเนินงานของในระดับมหาวิทยาลัย และคณะหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 
ด้าน การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ผลการพัฒนาตามเ อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย        
การติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. ยังไม่มีการเทียบเคียงผลการด าเนินการตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึง
ผลส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

4. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และกรอบเวลาทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะต่างๆ โดยมีการประเมินการใช้ประโยชน์ ความต้องการและ
แหล่งที่มาของทรัพยากรที่ใช้แต่ละแผนกลยุทธ์ สร้างความสมดุลของทรัพยากรด้านต่างๆ  เพ่ือผลักดัน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงที่ส าคัญด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการ 
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5. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและท า มห้บรรลุผลของ       
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติก ารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนต่อความ
ต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถและอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรที่เท่าเทียมกัน 
และครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทุกประเภทของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกัน
ทั้งแผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความต้องการของคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

6. เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศึกษามีความหลากหลาย และมหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็ นฐาน มหาวิทยาลัยจึงควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลของด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ รวมถึงการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมของระบบงานและกระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
หน่วยงาน ให้ทั่วถึง ทั้งนี้เ พ่ือให้เกิดความสอดคล้องและประสิทธิผลต่อการบรรลุของวิสัยทัศน์การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 

7. มหาวิทยาลัยได้เริ่มน าเอาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในในทุกคณะ /หน่วยงาน ควรวางระบบให้เป็น
เครื่องมือของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ใช้ในกา รติดตามและ
สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 

8. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพ่ือการติดตามความส าเร็จของ         
แผนกลยุทธ์และการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. มหาวิทยาลัยได้มีผลงานวิจัยสถาบัน ผลงาน R2R ผลงาน KKU Sharing เป็นจ านวนมาก รวมถึง
ผลการประเมินการบริการด้านต่างๆ ควรน าผลมาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญเพ่ือการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวกระโดด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นเลิศ 
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3. สรุปข้อมูลความเสี่ยงการเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากกองคลัง 

 
ที ่ ประเด็น/ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1 ไม่มีอาคารส าหรับจัดเก็บเอกสารราชการด้านการเงิน 
การบัญชีและการพัสด ุ ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

1.1  สถานท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอ  เนื่องจากเอกสารหลักฐานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีปริมาณมาก อีกทั้งต้องเก็บรักษาไว้
อายุ 10 ปีและสถานท่ีการเก็บรักษามีจ านวนหลายแห่งซึ่งท าให้
การสืบค้นได้ยาก   

2 ไม่มีฐานข้อมูลในการสืบค้นด้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 2.1 ไม่มีความปลอดภัยด้านเอกสารการเงินมหาวิทยาลัย 

3 การสอบทานทางบัญชีการรับและการน าส่งเงินใน
ระบบ KKUFMIS 
  

3.1. คณะ/หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินในระบบKKUFMIS แล้ว 
แต่ยังไม่น าส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง             
3.2. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน าส่ง
คลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2531) ของรายรับและน าส่งเงิน 

4  การก าหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ผู้ออกแบบ
ประมาณราคากลางไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ ราคากลางไม่ถูกต้องคลาดเคลือ่น 

4.1. การเปิดซอง/การประมูล ไม่ได้ผลดี มีการยกเลิกการจัดหา
ท าให้หน่วยงานไม่ได้ใช้อาคารตามวัตถุประสงค ์

5 การแก้ไขสัญญา 5.1.  อาคารทรุด ไม่สามารถตรวจรับงานได ้และการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

6 ตู้นิรภัยส าหรับจัดเก็บเอกสารส าคัญ (หลักประกัน
สัญญา/หลักประกันซอง/หลักประกันเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า) 

6.1. ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย หรือการสูญหายของ
หลักประกัน ประเภทต่างๆ ของคู่สัญญา ที่ปัจจัยยังไม่มีตู้นิภัย
ส าหรับจัดเก็บ 

7 การระบายอากาศในคลังพัสด ุ 7.1 เนื่องจากคลังพัสดุในปัจจุบันได้ถูกแบ่งพื้นที่บางส่วนในการ
จัดเก็บเอกสารของงานบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งมีปริมาณมาก 
เอกสารต่างๆมีอาย ุ 10 ปีก่อให้เกิดเชื้อรา และไรฝุ่น ท าให้มีกลิ่น
อับของเอกสารฟุ้งกระจายอยู่ทั่ว  บริเวณคลังพัสด ุส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานภายในคลังพัสด ุเนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณคลังพัสดุ ไม่เอื้ออ านวยต่อ
การระบายอากาศภายในบริเวณ  คือไม่มีพัดลมดูดอากาศ 
 
 

8 โปรแกรมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 8. 1  โปรแกรมที่ใช้เป็นระบบเก่า(DOS) ซึ่งใช้ฐานข้อมูล 
Foxplus ในการรองรับ windows 98 ในปัจจุบันไม่สมารถลง 
windows ได ้

9 การร้องเรียน 
  

9.1 ไม่มีระบบตรวจสอบค าสั่งในการบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 
9. 2 ไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูลหนี้สินบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที ่ ประเด็น/ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

10 การบันทึกข้อมูลทะเบียนเจ้าหนี้ระบบ KKUFMIS(
บุคคล) 
  
  

10.1 การเพิ่มข้อมูลในประวัติบุคลากรเช่ือมโยงกับข้อมูลทะเบียน
เจ้าหนี ้เจ้าหน้าท่ีการเงินของคณะ/หน่วยงานสามารถบันทึกได ้
ท าให้มีโอกาสผิดพลาดเพิ่มขึ้น ทั้งรหัส ช่ือและเลขท่ีบัญช ี

10.2 มีการแจ้งเลขท่ีบัญชีแต่ไม่มีส าเนาหน้าสมุดบัญชี หรือมี
ส าเนาหน้าสมุดบัญชีแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน อาจท าให้บันทึกผิด 
10.3 ฐานข้อมูลเจ้าหนี้ (บุคลากร) ควรมีฐานเดียว ข้อมูลเดียวกัน 

11  ข้อมูลด้านสารสนเทศ 11.1 มหาวิทยาลัย ไม่มีฐานข้อมูลกลางและสามารถเช่ือมต่อกัน
ได ้

12  ระบบงานของ KKU-FMIS 12.1 ระบบ  KKU-FMIS ไม่สามารถรองรับกระบวนการที่
เบ็ดเสร็จได ้และผู้ปฎิบัติยังสามารถบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได ้ไม่
มีระบบป้องกันความปลอดภัย 

13  การเบิกจ่ายด้วยบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือบัญ
บัญชีแล้ว 

13.1 การโอนเงินให้กับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือปิดบัญชี
แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งจึงท ารายการไม่ส าเร็จ หรือต้องท ารายการอีก
ครั้ง ท าให้ล่าช้า/ท างานซ้ าซ้อน 

14 ระบบ KKUFMISของเงินยืมทดรองราชการ 14.1 ระบบไม่สามารถสืบค้นหาข้อเงินยืมได้ ก่อนป ีพ.ศ. 2549 
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4. สรุปข้อมูลความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 
 

เหตุการที่เกิดไฟฟ้าดับที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2555 

     
คร้ัง
ที ่

วัน-เดือน-ปี เวลา/
นาท ี

หมายเหตุ สถานะ 

1 28 เมษายน 2555 480 14.56-22.50 น ให้บริการไม่ได ้

2 3 พฤษภาคม 2555 3 พบว่ามี Breaker 32AMP trip 1 หน่วย ให้บริการไม่ได ้

3 20 พฤษภาคม 2555 5 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ 7.12-7.16  ให้บริการได้เป็นปกต ิ

4 20 พฤษภาคม 2555 65 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ 16.00-17.05 ให้บริการได้เป็นปกต ิ

5 30 มิถุนายน 2555 45 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ 6.39-8.24 ให้บริการได้เป็นปกต ิ

6 4 สิงหาคม 2555 50 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ 6.43-7.33 ATS ไม่
ส่งสัญญาณ Start Generator UPS จึง
จ่ายไฟ ให้กับ Load จน Battery หมดทั้ง 2 
ระบบ ไฟฟ้าจึงดับจนถึงเวลา 7.33น ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้ามาเป็นปกติระบบจึงเริ่ม
ท างานต่อ 

ให้บริการไม่ได ้

7 4 สิงหาคม 2555 510 ไฟฟ้าดับ 22.10-05.36 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยปิดไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง 

ให้บริการได้เป็นปกต ิ

8 1 กันยายน 2555 327 ไฟฟ้าดับ 23.24-04.51 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยปิดไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง 

ให้บริการได้เป็นปกต ิ

9 10 ตุลาคม 2555 96 ไฟฟ้าดับ 12.05-13.41 เนื่องจากสายไฟท่ี
ต่อกับ Fuse แรงต่ าละลายขาด 2 เส้น 

ให้บริการได้เป็นปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.สรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

1 7/1/2555 ถนนด้านหน้าภาควิชา รถยนต์ ทะเบียน กง-4632 ขอนแก่น ขับรถตามกระชั้นชิด ได้รับความเสียหาย ทั้ง 2 คัน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

 วิศวะเครื่องกล รถจักรยานยนต ์ (ใหม)่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน    
2 13/1/2555 ด้านหลังคอมเพล็กซ ์ รถยนต์ ทะเบียน กต-2244 ขอนแก่น ไม่ยอมให้รถมีสิทธิ กระจกมองหลังและบังลมแตก ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

12.15 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลษ-751 เพชรบูรณ ์ ไปก่อน   
3 14/1/2555 ถนนทางออกประตู 9 รถจักรยานยนต ์ ทะเบียน งขง-796 ขอนแก่น ถนนช ารุด ด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 

00.20 น.  รถจักรยานยนต์ กวค 24 หนองคาย   (ส่ง รพ.ศรีนครินทร์ฯ) 

4 15/1/2555 หน้าหน้าโรงชาย รถยนต ์ทะเบียน กย-4520 ขอนแก่น ไม่ทราบสาเหต ุ ป้ายเหล็กเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
01.45 น.    รถยนต์ด้านท้ายเสียหาย  

5 17/1/2555 ถนนหน้าหอพัก 26 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยก--636 อุบลฯ ขับรถตามกระชั้นชิด ได้รับความเสียหาย ทั้ง 2 คัน ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขน 
10.20 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตร-210 ขอนแก่น   ได้รับบาดเจ็บในปาก 

6 17/1/2555 ถนนหน้าอาคารพละ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษค-504 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

04.40 น.      
7 18/1/2555 ถนนตรงข้ามคณะ รถยนต์ ทะเบียน กพ-5007 ขอนแก่น ขับรถด้วย เสียหายทั้งคัน ได้รับบาดเจ็บ 

13.50 น. มนุษยศาสตร ์  ความเร็วสูง เสาไฟฟ้าแรงสูงเสียหาย (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย) 
8 19/1/2555 ถนหน้าอาคาร รถยนต์ ทะเบียน 84-2997 สระบุร ี ขับรถตัดหน้า  ได้รับบาดเจ็บ 

05.00 น. สารสนเทศ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตต-620 อุบลฯ กระช้ันชิด รถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคัน รักษาต่อไป 
9 21/1/2555 ด้านหน้าหอ 8 หลัง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คทว-842 อุดรธาน ี ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

17.00 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตฉ-839 อุบลฯ กระช้ันชิด   

10 21/1/2555 ถนนด้านหน้าหอพัก รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธก-833 หนองคาย ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บที่น้ิวเท้า 
01.30 น. ที่ 15 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คทข-867 ขอนแก่น กระช้ันชิด  ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า 

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

11 21/1/2555 ถนนสาย 1 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกล-573 มหาสารคาม แฉลบล้มเอง ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บใบหน้าคิ้วขวา 

02.35 น. ใกล้แยกหอ 16    ศรีษะแตก 
12 24/1/2555 แยกไฟแดง รถยนต์ ทะเบียน กค-2934 ขอนแก่น ไม่ระบุสาเหต ุ ได้รับความเสียหายทั้ง 2 คัน  

04.15 น. หน้างาน รปภง รถจักรยานยนต์ กจษ-999 สมุทรสงคราม   ได้รับบาดเจ็บหัวเข่า-ขาซ้าย 
13 24/1/2555 แยกหอพักชายที่ 12 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขมง-863 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายทั้ง 3 คัน  

19.50 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขธพ-884 ขอนแก่น กระช้ันชิด  ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน งพจ-138 นครราชสีมา    
14 24/1/2555 หน้าหมวดพืชไร ่ รถยนต์ ทะเบียน ฐฐ-5852 กรุงเทพฯ ขับรถตัดหน้า   

20.05 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กทค-456 นครนายก กระช้ันชิด ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
15 25/1/2555 หน้าอาคารพละ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขม-367 มหาสารคาม ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย ไม่ม ี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

20.50 น.  รถยนต์ ทะเบียน กฉ-9481 ขอนแก่น สัญญาณจราจร   

16 26/1/2555 หน้าอาคาร 5 รถยนต์ ทะเบียน บพ-1866 ขอนแก่น ประมาท เสาไฟส่องสว่างเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
04.10 น. คณะมนษย์ฯ     

17 26/1/2555 แยกสนามยิงปืน รถยนต์ ทะเบียน กม-3795 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
07.35 น.  รถยนต์ ทะเบียน ผจ-8823 ขอนแก่น กระช้ันชิด ทั้ง 2 คัน  

18 26/1/2555 ศูนย์อาหารหนองแวง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขษก-724 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า จยย.เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
08.30 น.  รถยนต์ ทะเบียน กบ-2362 ขอนแก่น กระชั้นชิด   

19 26/1/2555 หน้าคณะนิติศาสตร ์ รถยนต์ ทะเบียน กย-7148 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายทั้ง 2 คัน  

20.45 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขนฉ-628 ขอนแก่น กระช้ันชิด  ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
20 27/1/2555 หมู่บ้านมอดินแดงกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตย-429 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

12.20 น.      
21 1/2/2555 แยกคณะศิลปกรรม รถจักรยานยนต ์ทะเบียน ขงก-775 ร้อยเอ็ด ชนแล้วหน ี - ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

22.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน ข-0353 ขอนแก่น    



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

22 2/2/2555 หน้าปัม้ ปตท. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คขพ-154 อุบลราชธาน ี ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

20.50 น.  รถยนต์ ทะเบียนกน-7091 ขอนแก่น กระช้ันชิด   
23 5/2/2555 ทางลอดคอมเพล็กซ ์ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวล-478 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

12.30 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คธจ-549 ขอนแก่น กระช้ันชิด   
24 5/2/2555 ประตู 9 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษท-158 ขอนแก่น รถชนกัน ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.25 น.  (รถบัสสวัสดิการ มข.) ทะเบียน 30-0135 พะเยา   บริเวณใต้คางและแขนซ้าย 

25 10/2/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต ์ทะเบียน ขษธ-323 อุดรธาน ี แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
08.40 น.      

26 15/2/2555 ถนนสาย1 รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คษง-909 ขอนแก่น ไม่ทราบสาเหต ุ รถจักรยานยนต์เสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 
04.30 น. ใกล้แยกแฟลตป่าดู ่     

27 15/2/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตม-668 ขอนแก่น ประมาท รถจักรยานยนต์เสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

19.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน มน-298 ขอนแก่น    
28 15/2/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

22.55 น.      
29 17/2/2555 ถนนด้านหน้า สคบ. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน น-0455 ขอนแก่น ชนแล้วหน ี ไม่ม ี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

07.49 น.  รถยนต์ ไม่ทราบทะเบียน (ชนแล้วหน)ี    
30 18/2/2555 ถนนหน้าหอ 16 รถยนต์ ทะเบียน ซข-7858 กรุงเทพฯ เบรกกะทันหัน เสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

20.40 น.  รถยนต์ ทะเบียน กม-6774 ขอนแก่น 
 

   

31 21/2/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

15.50 น.      
32 24/2/2555 จุดกลับรถ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ศธว-148 ขอนแก่น ถนนเปียก ไม่ม ี บาดเจ็บที่หัวเข่าซ้าย 

10.30 น. องค์การนักศึกษา     



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

33 24/2/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถยนต์ ทะเบียน ทข-100 ขอนแก่น ไม่ระบ ุ ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

18.51 น.  รถจักรยานยนต์ คมษ-800 ขอนแก่น    
34 25/2/2555 สี่แยก รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรต-509 หนองคาย รถชนกัน ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.45 น. หน้าตึกอธิการบดี 1 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรพ-126 126    
35 26/2/2555 แยกแฟลตแก่นคูณ รถจักรยานยนต ์ ชนแล้วหน ี ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.58 น.  รถยนต ์    

36 28/2/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คจจ-56 ขอนแก่น ขับรถตาม ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพก 
08.34 น.  รถยนต์ ษต-6312 กรุงเทพฯ กระช้ันชิด   

37 28/2/2555 หน้าคณะเทคโน รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 
12.25 น. ไปแยกโรตาแร็ก     

38 29/2/2555 ถนนด้าน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขฉ-620 มหาสารคาม แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บปากแตก 

00.35 น. ตะวันออกหอ 16    เข่าถลอก 
39 29/2/2555 วงเวียนใหม ่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพง-646 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.25 น.      
40 29/2/2555 แยกโรงกรอง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คลษ-268 ขอนแก่น รถชนกัน รถจักรยานยนต์เสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

16.55 น.  รถยนต์ ทะเบียน กย-1626 นครราชสีมา 
 

   

41 1/3/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คธก-265 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.45 น.      
42 1/3/2555 แยกคณะเภสัชฯ รถจักรยานยนต ์ ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

20.35 น.  รถยนต์เก๋ง    
43 1/3/2555 แฟลตป่าดู ่ รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 

21.20 น.   เมาสุรา  น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

44 2/3/2555 แยก สคบ. รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า 

10.06 น.   ถนนเปียก   
45 2/3/2555 ถนนหน้าคณะเภสัชฯ รถจักรยานยนต ์ทะเบียน ฬบร-809 กรุงเทพฯ กระโดดบั้ม ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 

03.21 น.   เมาสุรา  แลใบหน้า 
46 5/3/2555 หน้าศูนย์บริการ รถจักรยานยนต ์ใหม่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน กระโดดบั้ม ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับาดเจ็บที่ต้นคอ, ขาถลอก 

17.00 น. วิชาการ  (ไม่ทราบว่ามีปั้ม)   

47 8/3/2555 แยกประตูศาลเจ้าพ่อ รถยนต์เก๋ง ทะเบียน กม-1724 ขอนแก่น ไม่ระบ ุ ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
07.53 น. ประตู 2 รถยนต์ (ส่งน้ าแข็ง) ทะเบียน ตล-2224 กรุงเทพฯ  ทั้ง 2 คัน  

48 8/3/2555 - รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ธร-373 ขอนแก่น ไม่ให้รถมีสิทธิไปก่อน ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บที่ขา 
16.10 น.  รถยนต์ ทะเบียน กม-4160 ขอนแก่น    

49 10/3/2555 แยกประตู 2 จะเข้า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบฉ-248 ขอนแก่น ฝนตกถนนลื่น ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า 

19.18 น. วงเวียนใหม ่     
50 13/3/2555 หน้าคอมเพล็กซ ์ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขค-205 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

14.25 น.   เบรคกะทันหัน   
51 13/3/2555 ประตู 9 รถยนต์ ทะเบียน ฎอ-317 กรุงเทพฯ ประมาท แผงกัน้จราจร มีแผลตามร่างกาย 

22.58 น.  รถยนต์ ทะเบียน กต-1149 ขอนแก่น เมาสุรา 1 แผง หายใจไม่ออก 
52 15/3/2555 หน้าแฟลตจามจุร ี รถยนต์ ทะเบียน กม-5528 ขอนแก่น ประมาท ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

19.01 น.  รถยนต์ ทะเบียน กข-9800 ยโสธร ขับรถเร็ว ทั้ง 2 คัน  

53 17/3/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน น-3180 อุดรธาน ี ประมาท จยย.เสียหาย ขาหัก 
07.05 น.  รถยนต์ ทะเบียน กบต-1890 ขอนแก่น    

54 20/3/2555 วงเวียนใหม ่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คนท-864 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย แขนขาถลอก 
12.12 น.      

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

55 20/3/2555 สี่แยกหน้า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คฉม-511 ขอนแก่น ประมาท ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 
21.15 น. คณะศึกษาศาสตร ์ รถยนต์ ทะเบียน กฉ-7918 ขอนแก่น ฝ่าสัญญาณไฟเหลือง  ส่งฉุกเฉิน รพ.ศรีนครินทร ์

56 23/3/2555 ทิศตะวันออก รถยนต์ ทะเบียน กย-9834 ขอนแก่น ประมาท ไม่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
14.40 น. คอมเพล็กซ ์ รถยนต์ ทะเบียน ผจ-2520 ขอนแก่น โทรศัพท์ขณะขับขี ่   

57 24/3/2555 หน้าคลินิก รถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 
02.07 น. คณะทันตกรรม  เมาสุรา  น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์

58 29/3/2555 หน้าหอพักชายที่ 7 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงข-340 อุดรธาน ี ประมาท ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 
14.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน  กง601 ร้อยเอ็ด    

59 30/3/2555 ประตูมอดินแดง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษบ-462 ขอนแก่น โทรศัพท์ขณะขับขี ่ ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บ 

09.40 น.  รถยนต์ ทะเบียน กธ-3817 ขอนแก่น    
60 30/3/2555 แยกหน้าตึกอธิการบด ี รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบน-236 ขอนแก่น เป็นลมขณะขับขี ่ ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บ 

11.10 น. อาคาร 1 (เดิม) รถยนต์ ทะเบียน ฌต-3690 กรุงเทพฯ    
61 31/3/2555 หอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉล-555 ร้อยเอ็ด แฉลบล้มเอง ไม่ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 

09.23 น.      
62 2/4/2555 ไฟแดงโรตาแร็ก รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คฉย-537 ขอนแก่น ประมาท ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บ 

13.09 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คจน-731 ขอนแก่น   หัวไหล่หลุด 

63 3/4/2555 แยกองค์การนักศึกษา รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คบค-23 ขอนแก่น ขับรถตาม ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บ 
16.17 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คขย-741 อุดรธาน ี กระช้ันชิด   

64 4/4/2555 วงเวียนใหม่ขาเข้า รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
07.55 น.      

65 5/4/2555 ถนนสาย 1 รถยนต์ ทะเบียน กฉ-1340 ขอนแก่น เมาสุรา ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

05.34 น. อุทยานเกษตร     
       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

66 8/4/2555 ประตู 9 รถจักรยานยนต ์ทะเบียน กลม-623 สกลนคร รถคันหน้า ไม่ม ี บาดเจ็บทีแ่ขน 

10.00 น. (โคลัมโบ)  เบรกกะทันหัน  ท าแผลที่ รพ.ศรีนครินทร ์
67 8/4/2555 แยกศูนย์แพทย์ 4 รถจักรยานยนต ์(พ่วง) ทะเบียน กคก-856 ขอนแก่น เครื่องดับกะทันหัน ไม่ม ี บาดเจ็บที่ศรีษะ 

13.08 น.   ขณะเลี้ยว  น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์
68 10/4/2555 แยกสาธิตศึกษาศาสตร ์ รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับรถตามกระชั้นชิด ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

11.30 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบน-512 ขอนแก่น    

69 19/4/2555 ถนนสาย 1 รถยนต์ ทะเบียน กพ-7258 ขอนแก่น รถชนต้นไม ้ ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ 
03.05 น. ทางออกประตู 2  ขับรถด้วยความเร็ว ทั้งคัน น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์

70 23/4/2555 แยก ส.ค.บ. รถยนต ์ทะเบียน กบ-4501 ขอนแก่น ชนแล้วหน ี ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
08.04 น.  รถยนต์ ทะเบียน กต-570 (หลบหน)ี    

71 25/4/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คคม-343 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

14.35 น.      
72 27/4/2555 สาธิตมอดินแดง รถจักรยานยนต ์ ฝนตกลมแรง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

15.25 น.   เชี่ยวสายไฟฟ้า   
73 29/4/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต ์ทะเบียน งมน-70 นครราชสีมา รถชนกัน ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

21.30 น.  รถยนต์ ทะเบียน กง-7628 สุรินทร์    
74 29/4/2555 ประตู 10 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขตร-625 บุรีรัมย ์ เมาสุรา ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 

03.10 น. (วัดป่าอดุลย์)    และที่แขน 

75 30/4/2555 แยกศูนย์แพทย์ 3 รถยนต์ ทะเบียน กร-149 ขอนแก่น ขับรถตาม เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
17.15 น.  รถยนต์ ทะเบียน 30-0130 พะเยา (บัสสวัสดิการ) กระช้ันชิด กระโปรงหน้าด้านซ้าย  

76 2/5/2555 สี่แยกเส้นทางสาย 4 รถยนต ์ทะเบียน ผค-8109 ขอนแก่น รถชนกัน เสียหายทั้ง 2 คัน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
13.02 น. (บ้านนายสุพิน) รถยนต์ ทะเบียน กม-8275 ขอนแก่น    

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

77 5/5/2555 แยกซอย 1 สีฐาน รถจักรยานยนต ์ทะเบียน ขคม-136 สกลนคร ขับรถตัดหน้า ตะกร้ารถจยย.ขาด  

12.26 น.  รถยนต์ ทะเบียน กต-1080 ขอนแก่น กระช้ันชิด ไฟท้ายรถยนต์แตก  
78 8/5/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต ์ทะเบียน กธฉ-441 เลย โทรศัพท์ขณะขับรถ เสียหายทั้ง 2 คัน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

09.47 น.  รถยนต์ ทะเบียน บบ-5371 ขอนแก่น    
79 9/5/2555 สามแยกมอดินแดงกลาง รถจักรยาน ประมาท ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บที่เท้า 

21.06 น. หน้าแฟลตทานตะวัน รถยนต์ ทะเบียน กธ-2491 อุดรธาน ี   (กู้ชีพน าส่ง รพ.ศรีฯ) 

80 11/5/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษฬ-783 ศรีสะเกษ ประมาท ไมม ี ปากแตก แขนขาถลอก 
09.55 น.  รถยนต์ ทะเบียน บจ-9085 ขอนแก่น    

81 11/5/2555 สามแยกพยาบาล รถยนต ์ทะเบียน ชบ-6571 กรุงเทพฯ ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รบับาดเจ็บ 
01.45 น.      

82 15/5/2555 กลางสะพานยาว รถจักรยานยนต ์ ทะเบียน ขยต-574 ระยอง เมาสุรา ไม่ม ี ศรีษะแตก แขนขวาหัก 

00.35 น.      
83 16/5/2555 วงเวียนใหม ่ รถยนต์ ทะเบียน กย-68 ขอนแก่น ไม่ระบ ุ เสาเหล็กแขวนป้าย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

07.05 น.      
84 19/5/2555 หน้าหอศิลป ์ รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คงจ-759 ขอนแก่น ชนแล้วหน ี ไม่ระบ ุ ศรีษะแตก 

09.30 น. ขาออกประตูสีฐาน รถยนต์ ทะเบียน กร-2448 ขอนแก่น (หลบหน)ี    
85 19/5/2555 ลานจอดข้างแฟลต รถยนต ์ทะเบียน กค-1339 บุรีรัมย ์ ประมาท ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

12.34 น. เขียวขจ ี รถยนต์ ทะเบียน ก-9589 ขอนแก่น    

86 19/5/2555 วงเวียนหลังคอมเพล็กซ ์ รถยนต ์ทะเบียน ผจ-2753 ขอนแก่น ประมาท ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
12.45 น.  รถยนต์ ทะเบียน กข-4884 อ านาจเจริญ ถอยชน   

87 22/5/2555 ตะวันออกคอมเพล็กซ ์ รถยนต ์ทะเบียน ถอ-8263 กรุงเทพฯ รถหลังคาสูง สะพานคอมเพล็กซ ์ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
16.32 น.   เกินขนาด   

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

88 22/5/2555 หอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

17.31 น.      
89 24/5/2555 แยกวงเวียนใหม ่ รถยนต์ ทะเบียน กพ-1951 ขอนแก่น ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

12.15 น.  รถยนต์ ทะเบียน กฉ-2741 ขอนแก่น    
90 24/5/2555 สามแยกหน้าหอพักท่ี 2 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตก-504 อุดรธาน ี ขับรถตามกระชั้นชิด จยย.เสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

18.15 น.  รถยนต์ ทะเบียน ทข-11 ขอนแก่น    

91 25/5/2555 แยกหน้าตึกอธิการบดี 1 รถยนต์ ทะเบียน กน-701 ขอนแก่น ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
10.47 น.  รถยนต์ ทะเบียน กร-3351 ขอนแก่น    

92 26/5/2555 แยกปาท่องโก๋ รถยนต์ ทะเบียน บพ-8898 ร้อยเอ็ด ระบบสัญญาณไฟไม่ม ี ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
08.40 น.  รถยนต์ ทะเบียน บบ-5126 อุดรธาน ี  ทั้ง 2 คัน  

93 26/5/2555 แยกศูนย์แพทย์ 6 รถยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

16.45 น.  รถยนต์ ทะเบียน ฮ-6206 ขอนแก่น    
94 27/5/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครก-295 ขอนแก่น ประมาท ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บทั้งคู ่

07.19 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คกล-700 ขอนแก่น    
95 28/5/2555 หน้าปั้ม ปตท. มข. รถจักรยานยนต ์ทะเบียน งบค-730 นครราชสีมา ประมาท รถจยย.เสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

11.55 น.  รถยนต์ ทะเบียน บต-9820 ขอนแก่น    
96 28/5/2555 คณะพยาบาล รถจักรยานยนต ์ ประมาท ไม่ระบ ุ  

16.23 น.  รถจักรยานยนต ์    

97 29/5/2555 หน้าหอพักนพรัตน ์ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรง-444 เลย คันหน้าเบรค ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า 
00.58 น. (หอ 9 หลัง) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฆก-785 นครพนม กะทันหัน   

98 29/5/2555 หน้าคอมเพล็กซ ์ รถยนต ์ทะเบียน บท-3052 ขอนแก่น เฉี่ยวชนรถโดยสาร ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
10.10 น. ด้านทิศตะวันตก รถยนต์ (โดยสาร) ทะเบียน 10-7879 ขอนแก่น    

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

99 29/5/2555 หน้าอาคารสารสนเทศ รถจักรยานยนต ์ รถยนต์เบรค ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

12.25 น.  รถยนต ์ กะทนัหัน   
100 31/5/2555 หน้าหอพักแพทย์ 3 รถยนต์ ทะเบียน บต-106 ร้อยเอ็ด ขับรถเร็ว (ประมาท) เสาไฟฟ้าหักขาด ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

05.00 น.      
101 1/6/2555 ซอยหน้าหอพักหญิงท่ี 

20 
รถจักรยานยนต ์ทะเบียน กรล-944 หนองคาย ตกจากรถ (ประมาท) ไม่ม ี ศรีษะกระแทกพ้ืน 

19.35 น.      
102 2/6/2555 ลานจอดทิศตะวันออก รถยนต์ ทะเบียน 10-5930 ขอนแก่น ขับรถตามกระชั้นชิด เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

11.55 น. อาคารพละ รถยนต์ ทะเบียน กต-1113 ขอนแก่น    
103 10/6/2555 หัวสะพานยาว รถจักรยานยนต์ กษท-43 หนองคาย สุนัขวิ่งตัดหน้า ไม่ม ี บาดเจ็บที่ข้อมือ 

23.14 น. หน้าป้อมโรตาแล็ก     

104 11/6/2555 สี่แยกซอย 4 รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คพท-903 ขอนแก่น ไม่ระบุสาเหต ุ ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
16.35 น. หมู่บ้านสีฐาน รถยนต์ ทะเบียน กธ-1991 ขอนแก่น    

105 11/6/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คฉฉ-776 ขอนแก่น เบรคช ารุด ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
08.30 น.  รถยนต์ ทะเบียน กย-688 ขอนแก่น    

106 12/6/2555 ถนนสาย 1 หน้าตู ้ATM รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คงร-286 อุดรธาน ี แฉลบล้มเอง ไม่ม ี บาดเจ็บที่แขนขา เล็กน้อย 
21.40 น. ก่อนถึงประต9ู     

107 14/6/2555 วงเวียนใหม ่ รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี บาดเจ็บเล็กน้อยที่เข่า 

22.10 น.      
108 16/6/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คยน-120 ขอนแก่น รถชนกัน จยย.เสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

21.15 น.  รถยนต์ (รถบัสวัสดิการ) ทะเบียน 30-0140 พะเยา    
  รถยนต์ ทะเบียน กท6741 ขอนแก่น    

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

109 16/6/2555 แยกศูนย์แพทย์ 6 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวน-723 อุดรธาน ี แฉลบล้มเอง จยย.เสียหาย ได้รับบาดเจ็บมาก 

20.00 น.   ถนนลื่น  น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์
110 17/6/2555 หน้าอาคารพลศึกษา รถจักรยานยนต ์ทะเบียน กรบ-129 สุรินทร ์ รถยนต์ยางแตก ใม่มี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

02.10 น.  รถยนต์ ทะเบียน กม-2325 ขอนแก่น    
111 18/6/2555 ประตู 7 ยูเซนเตอร ์ รถยนต์ ทะเบียน ฏพ-5057 กรุงเทพฯ ไม่ยอมให้รถมีสิทธิไปก่อน ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

11.55 น.  รถยนต์ ทะเบยีน ถบ-512 ขอนแก่น  ทั้ง 2 คัน  

112 20/6/2555 สามแยก 810 รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
16.04 น.  รถยนต์ ทะเบียน บห-46 ขอนแก่น    

113 20/6/2555 ไฟแดงหน้า งาน รปภ. รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คยก-839 ขอนแก่น จยย.เชี่ยวขนรถยนต ์ ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
12.58 น.  รถยนต์ ทะเบียน ญยค-9805 กรุงเทพฯ    

114 22/6/2555 หน้าคอมเพล็กซ ์ รถจักรยาน ไม่ระบุสาเหต ุ ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า 

17.25 น.  รถยนต ์    
115 23/6/2555 แยกแฟลตป่าดู ่ รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คทก-453 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ม ี บาดเจ็บที่หัวเข่าและแขน 

09.10 น.   รถคันหน้าเลี้ยวกะทันหัน   
116 23/6/2555 แยก สคบ. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขนง-953 ชัยภูมิ ถนนลื่น รถยนต์ ประตูเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

18.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน กท-2629 ขอนแก่น    
117 1/7/2555 แยกหอพักท่ี 16 รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

09.00 น.      

118 1/7/2555 หน้าโรงอาหาร รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ถนนเปียก/ประมาท ไม่ระบ ุ มีแผลถลอกตามร่างกาย 
17.50 น. คณะเทคโนฯ รถยนต์ (รถบัสสวัสดิการ) ทะเบียน 30-0137 พะเยา    

119 5/7/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต ์ทะเบียน งขค-958 ร้อยเอ็ด รถชนกัน จยย.เสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
02.05 น.  รถยนต์ ทะเบียน ภค--1315 กทมฯ    



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

120 5/7/2555 ถนนสาย 1 ทางเข้ามอ
กลาง 

รถจักรยานยนต ์ทะเบียน ขคม-920 ลพบุร ี รถชนกัน กระจกหน้าเสียหาย ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 

12.45 น.  รถยนต์ ทะเบียน กบ-3393 ขอนแก่น   และใบหน้า 

121 5/7/2555 ถนนหน้าคณะสถาปัตย ์ รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คนน-74 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้า ได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
20.10 น.  รถยนต์ ทะเบียน ขกข-500 ล าปาง กระช้ันชิด ทั้ง 2 คัน ทั้ง 2 คน 

122 6/7/2555 แยกไปหมู่บ้านมอกลาง รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

19.20 น.     ทั้ง 2 คน 
123 10/7/2555 ประตูวัดป่าอดุลย์ฯ รถยนต์ ทะเบียน กบ-6635 ขอนแก่น รถชนกัน เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

16.40 น.  รถยนต์ ทะเบียน กย-1224 ขอนแก่น  ทั้ง 2 คัน  
124 10/7/2555 บริเวณด้านหลัง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน บคธ-984 ร้อยเอ็ด แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บบริเวณ 

18.25 น. องค์การนักศึกษา  หักหลบฟุตบอล  หัวไหล่และต้นคอ 

125 10/7/2555 สะพานลอยหน้า รพ.ศรีฯ รถจักรยานยนต ์ไม่ทราบทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ศรีษะแตก 
19.57 น.     แผลถลอกตามร่างกาย 

126 13/7/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขฉ-148 ชัยภูม ิ แฉลบล้มเอง จยย.เสียหาย แผลถลอกตามร่างกาย 
03.15 น.      

127 16/7/2555 อาคาร 3 รถจักรยานยนต ์ไม่ระบ ุ รถชนกัน ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
09.10 น. คณะวิทยาศาสตร ์ รถจักรยานยนต์ ไม่ระบ ุ    

128 17/7/2555 หน้า MBA รถจักรยานยนต ์ไม่ระบ ุ แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บ น าส่ง รพ.ศรีฯ 

10.42 น. คณะวิทยาการจัดการ     
129 21/7/2555 สี่แยกหน้าตึก รถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท ไม่ม ี ขาซ้ายหัก 

10.52 น. ส านักงานอธิการบด ี รถยนต์ กท-7200 อุดรธาน ี    
130 25/7/2555 หน้าองค์การนักศึกษา รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คลว-428 ขอนแก่น แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บที่ขา 

21.10 น.      



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

131 28/7/2555 หน้าอาคารพล รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครต-237 แพร่ ถนนเปียก ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บที่ขา 

17.09 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กวต-868 นครพนม   ทั้ง 3 คน 
      

132 29/7/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครม-709 ขอนแก่น เมาสุรา ไม่ม ี ศรีษะแตก 
22.11 น.      

133 30/7/2555 หอพักชายที่ 12 รถยนต์ ทะเบียน ผท-2291 ขอนแก่น เบรคแตก เสาไฟฟ้าเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

16.35 น.      
134 31/7/2555 ประตู 10 วัดป่าอดุลย์ฯ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คกก-224 ขอนแก่น จยย.ตัดหน้ากระชันชิด ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

08.01 น.  รถยนต์ ทะเบียน กข-2778 หนองบัวล าภ ู    
135 31/7/2555 ถนนเส้นทาง รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี แผลถลอกตามร่างกาย 

08.32 น. วิลัยปกครอง-สนาม
เทนนิส 

    

136 31/7/2555 สะพานลอยใกล้ไฟแดง รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บ ท้ัง 2 คน 

02.10 น. กัลปพฤกษ ์  ประมาท   
137 2/8/2555 หน้าปั้ม ปตท. รถยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท เสาไฟฟ้าเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

08.30 น.      
138 2/8/2555 วงเวียนหอ 16 รถยนต์ ทะเบียน ผต-2950 ขอนแก่น ไม่ยอมให้รถมีสิทธิไปก่อน เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

17.00 น.  รถยนต์ ทะเบียน ฮง-2199 กรุงเทพฯ    

139 3/8/2555 สี่แยก สคบ. รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
10.32 น.  รถยนต์ ทะเบียน นท-5062 กาฬสินธุ ์ สัญญาณจราจร ทั้ง 2 คัน  

140 9/8/2555 แยกหน้าคณะ รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คธง-256 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
12.00 น. สาธารณสุขศาสตร ์ รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน  ทั้ง 2 คัน  

       



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

141 9/8/2555 สี่แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ฬยง-490 กรุงเทพฯ รถชนกัน เสียหายทั้ง 2 คัน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

18.10 น.  รถยนต์ ป้ายแดง    
142 10/8/2555 หน้าร้านนาย่า รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท ไม่ระบ ุ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

08.45 น. ถนนกัลปพฤกษ์ รถยนต์ ทะเบียน 1210 ขอนแก่น    
143 10/8/2555 หน้า รพ.ทันตะฯ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คจน-952 ขอนแก่น ชนคนเดินเท้า ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

19.00 น. คณะทันตกรรมฯ  แสงสว่างไม่เพียงพอ   

144 10/8/2555 ถนนหน้าหอพักที่ 3 รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เสียหายทั้ง 2 คัน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
23.00 น.  รถยนต์ ทะเบียน กอ-665 ขอนแก่น    

145 11/8/2555 วงเวียนประตู 7 รถจักรยานยนต์ คลม-166 ขอนแก่น ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
00.38 น.  รถยนต์ ทะเบียน กค-4266 ขอนแก่น  ทั้ง 2 คัน  

146 15/8/2555 หน้าหอพัก 9 หลัง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คนฉ-120 กาฬสินธุ ์ รถยนต์ชน จยย. ไม่ม ี แผลถลอกตามแขน-ขา 

22.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน ชฏ-8111 กรุงเทพฯ ที่จะเลี้ยวเข้าหอพัก   
147 17/8/2555 แยกประตู 10 วัดป่า

อดุลย์ฯ 
รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ประมาท ไม่ระบ ุ มีแผลแตกใต้คาง 

12.07 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คตษ-562 ขอนแก่น    

148 17/8/2555 ถนนหน้าสนามฮอกกี ้ รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แฉลบล้มเอง ไม่ระบ ุ ถลอกตามร่างกาย 
02.48 น.     ขาขวาหัก 

149 18/8/2555 หน้าคณะสาธารณสุขฯ รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี มีแผลถลอกตามใบหน้า 

02.19 น.     ส่ง รพ.ศรีนครินทร ์
150 19/8/2555 แยกสนามยิงปืน รถจักรยานยนต ์ รถชนกัน ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

19.03 น.  รถจักรยานยนต ์   ทั้ง 2 คน 
151 21/8/2555 หน้าคอมเพล็กซ ์ รถยนต์ ทะเบียน กม-2170 ขอนแก่น ประมาท ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

16.10 น.  รถยนต์ ทะเบียน ก-9609 ขอนแก่น    



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

152 21/8/2555 หน้าหอพักท่ี 26 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉม-579 บุรีรัมย ์ ประมาท ไม่ระบ ุ  

20.03 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษน-25 ขอนแก่น   ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
153 21/8/2555 รร.สาธิต ระดับ มัธยม รถยนต์ ทะเบียน 954 กรุงเทพฯ ขับรถตามกระชั้นชิด ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

09.05 น.  รถยนต์ ทะเบียน ฆฐ-7300 กรุงเทพฯ    
154 22/8/2555 ด้านหน้า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ยขข-243 อุดรธาน ี เมาสุรา ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บตามใบหน้า 

20.58 น. คณะสาธารณสุขฯ รถยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน   และศรีษะแตก 

155 23/8/2555 หน้าปั้ม ปตท. รถจักรยานยนต ์ แฉลบล้มเอง ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
22.10 น.      

156 26/8/2555 แยก อน.มข. รถจักรยานยนต ์ทะเบียน คษย-526 นครราชสีมา ประมาท ไม่ม ี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
11.20 น.  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คธต-661 ขอนแก่น    

157 27/8/2555 แยกทางออกประตู 6 รถยนต ์ทะเบียน พ-3287 ขอนแก่น ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

12.28 น.  รถยนต์ ทะเบียน บบ-833 ขอนแก่น    
158 28/8/2555 วงเวียนหอ 16 รถยนต ์ทะเบียน คฎ-8202 กรุงเทพฯ ประมาท เสียหายทั้ง 3 คัน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

14.56 น.  รถยนต์ ทะเบียน 9833 ขอนแก่น    
  รถยนต์ ทะเบียน บง-1444 อ านาจเจริญ    

159 30/8/2555 แยกทางออกประตู 6 รถยนต์ ทะเบียน บล-3980 ขอนแก่น ประมาท ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
08.25 น.  รถยนต์ ทะเบียน กย-552 ขอนแก่น    

160 3/9/2555 สามแยกแฟลตป่าดู ่ รถยนต ์ทะเบียน บร-2024 ขอนแก่น ถนนลื่น รถยนต์เสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

08.45 น.   ขับรถเร็วเกินก าหนด   
161 5/9/2555 ทางออกประตู 9 รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (รถใหม่) แฉลบล้มเอง จยย.เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 

09.50 น.     น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์
162 6/9/2555 หน้าตึกสารสนเทศ รถยนต์ ทะเบียน ผค-9735 ขอนแก่น ถนนเปียก ไม่ม ี ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

19.30 น.  รถยนต์ ทะเบียน กท-5667 ขอนแก่น    



 

ล าดับ ว/ด/ป สถานที่เกิดเหตุ รถที่เกิดเหตุ สาเหตุ ความเสียหาย หมายเหตุ 

163 7/9/2555 ตรงข้ามศูนย์สุขภาพ 
(เดิม) 

รถจักรยานยนต ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (รถใหม่) ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 

18.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน กค-2102 อุตรดิตถ ์ ขับรถตามกระชั้นชิด ทั้ง 2 คัน น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์

164 7/9/2555 วงเวียนใหม ่ รถยนต์ ทะเบียน กย-6399 ขอนแก่น ขับรถเร็วเกินก าหนด เสาป้ายโฆษณา ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
18.34 น.    เสียหาย  

165 9/9/2555 ทางออกประตู 6 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน งงค-610 นครพนม ระบบสัญญาณไฟไม่ม ี เสียหายทั้ง 2 คัน ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 

14.20 น.  รถยนต์ ทะเบียน กง-9298 พิษณุโลก   น าส่ง รพ.ศรีนครินทร ์
166 10/9/2555 วงเวียนหอ 16 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กขพ-218 นครราชสีมา แซงกระช้ันชิด จยย.เสียหายเล็กน้อย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

16.09 น.  รถยนต์ ทะเบียน ผจ-8943 ขอนแก่น  รถยนต์ กระจกมองข้าง  
  รถยนต์ ทะเบียน ลบ 647 กรุงเทพฯ  เสียหาย  
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  

และการติดตามประเมินผล 
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ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                               RM1 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสียง 
รหัส 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           

  1.1 ....................................................           

  1.2 ....................................................           

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           

  2.1 ....................................................           

  2.2 ....................................................           

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

  3.1 ....................................................           

  3.2 ....................................................           

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           

  4.1 ....................................................           

  4.2 ....................................................           
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2 แผนการบริหารความเสี่ยง                                                                              RM2 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

ตอบสนองความ
เสียง 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           

  1.1 .............................................           
  1.2 .............................................           

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           

  2.1 .............................................           
  2.2 .............................................           

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

  3.1.............................................           
  3.2.............................................           

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           

  4.1.............................................           
  4.2.............................................           

 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 3  ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                        RM3 

ประเภท/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 
โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยง

คงเหลือ 
ปัญหาอุปสรรค 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์             

  1.1.......................................             

  1.2.......................................             

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล             

  2.1.......................................             

  2.2 .......................................             

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

  3.1 .......................................             

  3.2.......................................             

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           

  4.1.......................................             

  4.2.......................................             
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แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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