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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  
รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน นั้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่ง ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงโดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการด าเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ  โดยได้
ด าเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับการด าเนินงาน
ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่
มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดท าขึ้นเพ่ือให้
เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุม
ได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกัน บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้
ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะท าให้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

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

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย
ส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-
2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้     
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุม
ได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของ 
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 
the Trade way Commission) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (4) การประเมิน
ความเสี่ยง (5) การจัดการความเสี่ยง (6) การออกแบบกิจกรรมควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร (8) 
การติดตามผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว
พบว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการควบคุมและยังไม่
บรรลุเป้าหมายจ านวน 7 ปัจจัย ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

1) ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
3) ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  
4) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ข 



5) กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและ
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 

6) การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล 
(Medical Hub) 

7) ความไม่ต่อเนื่องของการให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เกิดภัยคุกคามจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ 

2. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดท าขึ้นโดย
พิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ ด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 3 ด้าน 13 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.3 นักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน 

และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยัง

ไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
1.5 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและงาน

สร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

2.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2 คณะที่เปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.3 ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
3.1 ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

ของหน่วยงานต่างๆ 
3.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 

1.1 ที่มำและพัฒนำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การบริหารความเสี่ยงส าหรับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรูปแบบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงยุทธศำสตร์ โดยส านักงาน ก.พ.ร.อันเนื่องมาจากพระราช กฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(2) ระบบกำรควบคุมภำยในภำครำชกำร  โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ก าหนดให้ภาครัฐ
จัดท าระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกและเครื่องมือ
ส าคัญของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกิจกรรม
ที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมี
ความส าคัญอย่างมากที่ต้องก าหนดให้ครอบคลุมการด าเนินงานด้านต่างเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ  

(3) กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและส านักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการของบประมาณตามแผนงาน /
โครงการ 

(4) กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งรูปตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทา 
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนรองรับภารวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ที่ส าคัญ 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและ
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 การรายงานความเสี่ยง  ตามระเบียบควบคุมภายใน โดยรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 (ครั้งแรก) 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึง กันยายน 2547 และรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
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 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ได้ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2555  

 การด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ในปี
การศึกษา 2553 เป็นต้นมา 

1.2 กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดท า
ขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท า
แผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมองค์กร 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุความเสี่ยง 4) การ
ประเมินความเสี่ยง 5) ตอบสนองความเสี่ยง 6) กิจกรรมควบคุม 7) ข้อมูลและการสื่อสาร 8) การติดตามผล         

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
* 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 
 

คณะกรรมการบริ หารความ เสี่ ย งและการควบคุมภาย ใน  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5963/2555 ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 และด าเนินการตามกระบวนการ
ของ COSO ดังนี้  
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1.2.1 สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม  
ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจนคือการมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก ซึ่งเอ้ือต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยมี
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินผล รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี โดยมีการจัดท ารายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าผล
ไปปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการก ากับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 (1) การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 

 (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
 (3) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยโดยหลักการบริหารคุณภาพทั้งมวล พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย 
คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพระบบงานในรูปแบบ
นิทรรศการ  หรือการประชุม สัมมนาโดยให้รางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชู 

(4) การพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานระบบงาน 
(5) การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อการพัฒนา 
(6) การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการประเมิน

ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา 
4) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย

และคณะ/หน่วยงาน   
            (1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย                 
ในส านักงานอธิการบดีและคณะ/หน่วยงาน  
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  (2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ หลักการพ่ึงตนเอง 
โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และมีการบริหาร
ราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการจัดการที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพที่สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกๆ ระบบตลอดจนเพื่อให้สามารถมีฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและการคลังที่จ าเป็นต่อการ
บริหารองค์กร 

(4) ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของรัฐและของมหาวิทยาลัย 

- ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 

- พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 
5) มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาระบบ

และกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษาทุกระดับ  สร้างกลไกในการส่งเสริม 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

6) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.2.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 

( Goals) 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและ ความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) ควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high 
performance organization) 

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 

( Goals) 

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

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

5.ด้านบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของ
สังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
สู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การช้ีน าสังคมทางปัญญา 
การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ด ี  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการ
การเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

 

 เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) 
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8. ด้านศิษย์เก่าสมัพันธ์ที่ดี   สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ ์  มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับจากสั งคมและชุมชนในฐานะที่ เป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมี   
ความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 
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1.2.3 กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ

ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาจากเอกสาร/รายงานต่างๆ ดังนี้ 

- สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2557   

- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่           
5-9 กันยายน 2554  

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556  

- ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดย QS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี ค.ศ. 
2009 – 2014 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 2558 

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

- สรุปสาระส าคัญแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 

- สรุปสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 

- งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 
1.2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
        การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

    1) วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง 
             (1) โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 1 = น้อยมาก,  2 = น้อย,     
          3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
     (2) ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ คือ  
        1 = น้อยมาก,  2 = น้อย3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
  2) จ าแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกกลุ่มของความเสียงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
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      (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
      (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   
      (3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                             (4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
  3) การจัดล าดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                         

 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
RM 1 (การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง) และน าผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 
คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RM 2 (แผนการบริหารความเสี่ยง) เพ่ือการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

1.2.5 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะ
เกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium), ระดับความ
เสี่ยงสูง (High) และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)       

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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1.2.6 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

        แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ความเสี่ยง 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านกลยุทธ์ จ านวน 6 ปัจจัยเสี่ยง 2) ด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 11 ปัจจัยเสี่ยง และ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง 
1.2.7 ข้อมูลและกำรสื่อสำร 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
1.2.8 กำรติดตำมและประเมินผล 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 ครั้งต่อปี ดังนี้ 
 ในระดับคณะ/หน่วยงำน    

- รอบ 6, 9 เดือน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

- รอบ 12 เดือน รายงานต่ออธิการบดี 
 

แผนภูมิความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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 ในระดับมหำวิทยำลัย 

- รอบ  6 ,9 เ ดื อน  ร า ย ง าน ต่ อ อ ธิ ก า ร บดี  ที่ ป ร ะ ชุ ม คณ ะกร รม กา รบริ ห า รม หา วิ ท ย าลั ย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- รอบ 12 เดอืน รายงานต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

1.2.9 ผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปี ผลกำรประเมิน 

(1) เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
ระดับพืน้ฐาน  
(Certified FL)  

ปีงบประมาณ 2552 ระดับ 5 

ปีงบประมาณ 2553 ระดับ 5 

ระดับก้าวหน้า  
(Progressive Level : PL)  

ปีงบประมาณ 2554 ระดับ 5 

ปีงบประมาณ 2555 ระดับ 5 

(2) เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) 

 ปีการศึกษา 2553 ระดับ 5 

 ปีการศึกษา 2554 ระดับ 5 

 ปีการศึกษา 2555 ระดับ 5 

 ปีการศึกษา 2556 ระดับ 5 

 
1.2.10 แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีท่ีผ่ำนมำ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2555 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 

1. ด้านกลยุทธ์ 10 7 2 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 11 10 7 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 2 1 

4. ด้านธรรมาภิบาล 3 1 - 
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ส่วนที่ 2 
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2558 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ส่วนที่ 2 
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้วพบว่าในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการควบคุมและยังไม่บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 7 ปัจจัย ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

1) ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
3) ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  
4) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5) กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท า ให้เกิดข้อผิดพลาดและการ

กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 
6) การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล (Medical 

Hub) 
7) ความไม่ต่อเนื่องของการให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เกิดภัยคุกคามจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ 
2. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดท าขึ้นโดยพิจารณา

จากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ ด าเนินการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง 3 ด้าน 13 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ มีปจัจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.3 นักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยังไม่

ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
1.5 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 
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1.6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
2.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2 คณะที่เปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.3 ความมีอยู่ จ ริ งหรือความครบถ้ วนถูกต้องของบัญชี เ งินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
3.1 ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ

หน่วยงานต่างๆ 
3.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

1. ควำมเสี่ยงคงเหลือจำกแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
1.1 ด้ำนกำรบริหำร         

       ▪ เพื่อให้การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.1.1 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพ
ช้ันเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

ก ากับติดตามแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(1) การย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ออกจาก
พื้นที่เดิม 
(2) การก่อสร้างอาคารศูนยบ์ริการสุขภาพช้ันเลศิ (Medical Hub) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
คณะ

แพทยศาสตร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 

 

1.1.2 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพยีงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

(1) โครงการก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 

ต.ค.57-ก.ย.58 

 

1.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไมเ่สถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  

(1) ป้องกันสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากสัตว์เช่น นก งู 
กระรอก เป็นต้น 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

 1.2 ด้ำนกำรเงิน และ
งบประมำณ 

▪ เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณม ี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

(1) ก ากับตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดและเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบอุดหนุน  

(2) ก าหนดมาตรการการยมืเงินให้มีประสิทธิภาพ 
(3)  เพิ่มมาตรการส าหรับหน่วยงานทีไ่ม่ปฏิบตัิตามแผนการใช้

จ่ายเงิน 

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

 1.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยมืเงินยังไม่
ครอบคลมุเพียงพอท าให้เกิดข้อผดิพลาดและการ
กระท าผดิของเจ้าหน้าท่ี 

(1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเ งิน อย่างทั่ ว ทั่ ง
มหาวิทยาลัย 

(2) ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น  
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

(3) เพิ่มความสามารถของระบบ KKUFMIS ให้รองรับเ งินยืม
หมุนเวียนในระดับคณะ/หน่วยงาน 

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.3 ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร                              

▪ เพื่อให้ระบบการบรหิาร 
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิ

ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

1.3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่
เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล 
(Medical Hub) 
 

(1) เร่งรัดการจัดท าแผนเพื่อสรรหาและการรักษาบุคลากรทางการ
แพทย ์

(2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานศนูย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนภุูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร ์

คณะ
แพทยศาสตร ์

 

ต.ค.57-ก.ย.58 
 

2. ด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการ 

2.1มีภัยคุกคามทางอินเทอรเ์น็ตเกดิขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 

 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และอีเมล์

มหาวิทยาลัย 
(2) ป้องกันการเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อโจรกรรมข้อมูล 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 
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2. แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.   ด้ำนกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลติบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มี
ทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต และมสีมรรถนะ
ระดับสากล สามารถแข่งขัน
กับนานาชาติได้ บนฐานของ
ความเป็นไทย 
 

 1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจัยไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

(1) ประชาสมัพันธ์หลักสูตรเชิงรุกทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
ทีเ่น้นวิจัย 
(2) สนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอกส าหรบันักศึกษา
ระดับบณัฑติ 
(3) ปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้าศึกษา เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรับนักศึกษาใหม่ท่ีหลากหลายมากข้ึน ในการเข้าศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา โดยการสร้างความรว่มมือกับหน่วยงานต่างๆ 
(4) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า หรือหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น เรียนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบระดับปรญิญาโท 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.1.2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

(1) พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและกระตุน้นักศึกษาให้ส าเรจ็ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ส านักทะเบียน

และประมวลผลฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.1.3 นักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน 
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
(2) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยัง
ไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

(1) กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

(2) ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร
เป็นรายปี  

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลยัต้นแบบในการ
น าเอาหลักการของการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานประจ าและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู ่
มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา 

1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามเปา้หมาย 

(1) ก าหนดมาตรการในการผลักดนัโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.2.2  จ านวนอาจารย์และนักวิจยัประจ าทีไ่ดร้ับทุน
ท าวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

(1) ก าหนดมาตรการในการผลักดนัและส่งเสรมิให้คณาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยน้อย ให้มผีลงานวิจัยท่ีมีปริมาณและคณุภาพเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
   2.1 ด้ำนกำรบริหำร         

       ▪ เพื่อให้การบริหาร

2.1.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (1) ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) สรุปโครงการก่อสร้างในรอบปี มีโครงการก่อสร้างล่าช้ากี่
โครงการ สาเหตุมาจากอะไรบ้าง 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2 คณะทีเ่ปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(1) ก าหนดแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาผลการด าเนินงานของคณะ
ที่เปิดใหม่  

ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร ์
คณะทีส่ังกัด
วิทยาเขต

หนองคาย และ
คณะนติิศาสตร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 

 2.2. ด้ำนกำรเงิน และ
งบประมำณ 

▪ เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณม ี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของ
บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(1) มาตรการขอหนังสือตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนท้ังหมดของมหาวิทยาลัยที่ให้น าส่งจากสถาบนั
การเงินส่วนกลางประจ าเดือน พร้อมรายงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

 

ต.ค.57-ก.ย.58 

2.3 ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร                              

▪ เพื่อให้ระบบการบรหิาร 
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิ

ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

(1) ก าหนดมาตรการส่งเสรมิการขอต าแหน่งทางวิชาการและ
ครอบคลมุทุกกลุ่ม 
(2) พัฒนาอาจารย์ให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

 
2.4  ด้ำนควำมปลอดภัย                              

       ▪ เพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

และบุคลากร 

2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
(2) รณรงค์การลดอุบัติจากการจราจรและการปรับปรุงระบบ

ทางด้านกายภาพ 
(3) ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาและอาคารที่

พักอาศัยของ บุคลากร 
 

ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 

สนง.รักษาฯ 
กองอาคารและ
สถานท่ี และ

ส านักงานบริหาร

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

(4) จัดระบบควบคุมติดตามรถเข้า -ออกมหาวิทยาลัยของกลุ่ม
ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือบุคคลภายนอก 

จัดการหอพัก
นักศึกษา 

คณะ/หน่วยงาน 
3. ด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการ 

3.1.1 ระบบสารสนเทศข้อมลูของมหาวิทยาลยัยัง
ขาดความสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ 

(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสมบรูณ์เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

ต.ค.57-ก.ย.58 

3.1.2  ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ไมเ่สถียร
โดยเฉพาะสญัญาณ Wi-Fi 

(1) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(2) มีระบบติดตามการใช้สัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้ทราบปัญญาในการ

ใช้งานแต่ละจุดใหส้ามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
(3)  มาตรการขยายระบบ KKUMIS ให้สามารถรองรับคณะเพิ่มขึ้น

จากเดิม 11 คณะ 
(4)  เพิ่มช่องทางพิเศษในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายให้

อาจารย์หรือบุคลาการที่ ท าวิจัยที่ต้องการสืบค้นข้อมูล 
 พัฒนาระบบ Fair Usage Policy ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับแต่ละ งาน/ภารกจิ เพื่อจะลองรับการใช้งานแต่ละช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ที่ 5963/2555 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 
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ภำคผนวก ข 
1. ขั้นตอนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

   

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

 

การด าเนินการ/กิจกรรม 

 
ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
1 

แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือด ำเนินกำร 

(1) ศึกษาภาพรวมขององคก์ร 

(2) ก าหนดวตัถุประสงค ์

(3) แบ่งหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 
ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

 เพ่ือด ำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 

 

การระบุความเสี่ยง  

(Event Identification) 
 

2 

(1) กำรระดมสมอง (Brainstorming) 
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) 
(3) ใช้รำยกำรตรวจสอบ(Checklist)  เช่น  

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นตน้ 
(4) กำรวิเครำะห์ควำมผดิพลำดของมนุษย์ 

(Human Error Analysis) 
(5) วิเครำะห์ระบบงำน (Work System Analysis) 
(6) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (What if) 

จ าแนกประเภท 
(1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ 
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภบิำล 
(3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(4) ด้ำนกระบวนกำร 

 

ประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

3 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสีย่ง 

 

(1) ประเมินโอกำส  (1-5) 
(2) ผลกระทบ (1-5) 
(3) ประเมินควำมเสี่ยง (1-25) 
(4) จัดล ำดับควำมเสี่ยง  
     (ต ่ำ ปำนกลำง สงู สงูมำก)  

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง

 

(

R
i
s
k
 

ตามแบบฟอรม์ RM1 
 
จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ตอบสนองความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

4 
จดัการความเสี่ยง 

 - จัดท าแผนการบริหารความเสีย่ง  
ตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก ำหนดมำตรกำรกำร

ควบคุม 
- มอบหมำยผู้รับผดิชอบ 
- ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ 

 

(1) ควำมเสี่ยงต า่ : ยอมรับควำมเสี่ยง 
(2) ควำมเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับควำมเสี่ยง

โดยมีมำตรกำรติดตำม 
(3) ควำมเสี่ยงสงู : ควบคุมความเสีย่ง  

โดยมีแผนกำรควบคุม 
(4) ควำมเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนกำรควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง  รายงานการควบคุมภายใน 

 

5 ติดตามความเสี่ยง (Risk ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 - รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  

ตามแบบฟอรม์ RM3 
 

(1) รำยงำน รอบ 6, 9 เดือน 
 

1. รำยงำนผู้บรหิำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  
และอธิการบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3  

2. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน เสนออธิการบดี 

(2) รำยงำน รอบ 12 เดือน 
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2. ปฏิทินกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรติดตำมประเมินผล มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ช่วงเวลำ กระบวนกำร 

เมษำยน - พฤษภำคม 
2557 

 มหำวิทยำลัย  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557  
                    ม.ขอนแก่น รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสูงสุด 
 คณะ/หน่วยงำน  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557  
                       รอบ 6 เดือน ต่อผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 

พฤษภำคม - สิงหำคม 
2557 

 มหำวิทยำลัย  
1. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง  พ .ศ .2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. จัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 คณะ/หน่วยงำน 
1. ปรับปรุง/แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดบัคณะ/หน่วยงาน 
2. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 
3. จัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดบั คณะ/หน่วยงาน  

สิงหำคม – ตุลำคม 
2557 

 มหำวิทยำลัย 
เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ .ศ.2558  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย              
สภามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนฯ 

 คณะ/หน่วยงำน 
เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงาน และผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2557 

 มหำวิทยำลัย  
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557  ม.ขอนแก่น  
รอบ 12  เดือน ต่อผู้บริหารสูงสุด 

 คณะ/หน่วยงำน 
(1) ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน

ต่อมหาวิทยาลัย 
(2) ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2558 ต่อ มหาวิทยาลัย 

 

เมษำยน 2558  มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2558 
รอบ 6 เดือน ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2558  รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมการ คณะ/หน่วยงาน  

กรกฎำคม – สิงหำคม  
2558 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี  พ.ศ.2558  
รอบ 9 เดือน ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2558 รอบ 9 เดือน          
ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน  
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ช่วงเวลำ กระบวนกำร 

ตุลำคม - พฤศจิกำยน  
2558 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2558  
ต่ออธิการบดี ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ/หน่วยงำน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปี 
พ.ศ.2558  ต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี 
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ภำคผนวก ค 
ตำรำงแสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี

งบประมำณ 2558 
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ภำคผนวก ค ตำรำงแสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย 
ปำน
กลำง 

สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์             

1.1 จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย   

S1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สูงมาก 

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

S2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และ
กิจกรรมการแลกเปลีย่นทางวิชาการไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S3 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยังไม่
ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

S4 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.5 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

S5 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
S6 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.7 งบประมาณในการส่งเสริมและอนรุักษ์ S7 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 



36 

 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย 
ปำน
กลำง 

สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน            

2.1 การก่อสร้างล่าช้าไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
O1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.2 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพช้ัน
เลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

O2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.3 คณะที่เปดิใหม่บางคณะยังมผีลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

O3 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
 

สูงมาก 

2.4 ระบบการจัดการน้ ายังไมเ่พียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 

O4 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.5 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

O5 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
O6 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย 
ปำน
กลำง 

สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

2.7 
กฎ ระเบยีบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่
ครอบคลมุเพียงพอท าให้เกิดข้อผดิพลาดและการ
กระท าผดิของเจ้าหน้าท่ี 

O7 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.8 
ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของบญัชี
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

O8 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.9 
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อ
การขยายการให้บริการรักษาพยาบาล (Medical 
Hub) 

O9 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.10 
 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการยัง
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

O10 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.11 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของ
มหาวิทยาลยั บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

O11 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ            

3.1 
ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาด
ความสมบรูณ์ในการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ 

IT1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3.2 
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไม่เสถยีรโดยเฉพาะ
สัญญาณ Wi-Fi 

 
IT2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย 
ปำน
กลำง 

สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

 
3.3 
 

 
ความไมต่่อเนื่องของการให้บริการในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น เกิดภัยคุกคามจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านฮารด์แวรอ์ื่นๆ 

IT3 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 

4.1 
ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาลโครงการประจ าปี
งบประมาณ ปี พ.ศ.2558 

 
G1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ภำคผนวก ง 
 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2558  
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ภำคผนวก ง กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

1.   ด้ำนกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลติบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน รวมทั้ง
การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมสีมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
บนฐานของความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจยัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

  
 4 

  
 5 

  
20 

 
S1 

  

- ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 
2556 มีจ านวนนักศึกษาที่ท าหลักสูตรวิจยัไม่
ถึงร้อยละ 30 

- ผลการรับนักศึกษาใหมป่ีการศึกษา 2555-
2557 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,578 คน 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,396 คน ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 2,340 คน 

1.1.2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 

4  
 

4  
 

16  
 

S2 
 

สรุปผลจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท ระดับปรญิญาเอก ภาคปกติ 
ร้อยละ 71.87 
 

1.1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคม
อาเซียน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 3 9 S3 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557  
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ยังไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

4 5 20 S4 ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 
2556 และข้อเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2558 

1.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการน าเอาหลักการของ
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อน า 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู ่
มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 4  
  

 4 
  

16  
  

S5 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
ให้บรกิาร/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามแผนร้อยละ 100 ผล
การด าเนินงานร้อยละ 51.11 
 
 
 
 
 

1.2.2  จ านวนอาจารย์และนักวิจยัประจ าทีไ่ดร้ับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายใน
และงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจยัทั้งหมด ไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4 3 12 S6 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ค่าเป้าหมายร้อยละ 45 
ผลด าเนินงานร้อย 29.69 คิดเป็นร้อยละ 65.98 
ของเป้าหมาย 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

1.3 ด้ำนกำรอนุรักษ์ พัฒนำ 
ถ่ำยทอดและฟื้นฟู 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ
วัฒนธรรมภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ▪ เพื่อเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติ
และอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขงไปสู่
กระบวนการเรียนการสอนใน
ระดับต่าง 
 
 

1.4.1 งบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมดไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3   3 

  

9  S7  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ค่าเป้าหมายร้อยละ 
0.50 ผลด าเนินงานร้อย 0.14 คิดเป็นร้อยละ 28 
ของเป้าหมาย 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
   2.1 ด้ำนกำรบริหำร                 

        ▪ เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  3 
  

 4 
  

12 
  

O1  ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

2.1.2 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

3 5 15 O2 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.1.3  คณะที่เปดิใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
3 4 12 O3 ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับ

สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 
2556 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
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ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

2.1.4 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพยีงพอต่อการอุปโภค บริโภค 3 4 12 O4 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.1.5 ระบบไฟฟ้ายังไมเ่สถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  3 4 12 O5 
 

ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2. ด้ำนกำรเงิน และ
งบประมำณ 

      ▪ เพือ่ให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 5 15 O6 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยมืเงินยังไมค่รอบคลุมเพียงพอท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดและการกระท าผดิของเจ้าหน้าท่ี 

3 5 15 O7 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2.3 ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3 5 15 O8 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
บริหารความเสี่ยงฯครั้งท่ี 1/2558 

2.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร                              

     ▪ เพื่อให้ระบบการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิที่ดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

2.3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไมเ่พียงพอต่อการขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาล (Medical Hub) 

 4  4 16 O9  ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.3.2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 4 4 16 O10 ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 
2556 และข้อเสนอจากการประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 
1/2557 

2.4  ด้ำนควำมปลอดภัย                              

       ▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา  3  5  15 O11 
 

สรุปสถิติสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลยัขอนแก่นระหว่าง มกราคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 
2557 จ านวน 177 ครั้ง บาดเจ็บ 122 คน 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
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รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

เสียชีวิต 4 คน 

3. ด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

   ▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ 

3.1.1 ระบบสารสนเทศข้อมลูของมหาวิทยาลยัยังขาดความสมบรูณใ์นการเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

4 4 16 T1 ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

3.1.2 ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะสญัญาณ Wi-Fi 3 4 12 T2 ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

 3.1.3 ความไม่ต่อเนื่องของการให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เกิดภัยคุกคามจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อื่นๆ 

3 4 12 T3 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 57 และข้อเสนอ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2558 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2558 

4. ด้ำนธรรมำภิบำล 

    ▪  เพื่อให้การบรหิารงานมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ 
 

4.1.1 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลโครงการประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558  3  3  9 G1 
 

การวิเคราะห์ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อประกอบค าขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง มหำวทิยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
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ภำคผนวก จ 
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
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ภำคผนวก จ 
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำร/ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2557 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 3,373 2,913 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 11,573 10,760 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,728 2,316 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75 47.43 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 1,410.6249 1,426.8844 

2. ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 500,000 745,783 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม โครงการ 350 220 

จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ 800 859 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

ร้อยละความแม่นย าในการวินิจฉัย ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 90 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ล้านบาท 22.5970 20.5729 

3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน       
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการ 6 6 

จ านวนนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ คน 11,000 3,200 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม
ทางด้านภาษาอังกฤษ{และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิม่ขึ้น ร้อยละ 80 80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 37.4313 37.4313 

4. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 1,460 1,310 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 5,016 4,815 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,204 929 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 45.14 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 65.2075 684.7122 

5. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์       



53 

 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 3,499 2,969 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 12,296 10,442 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,947 2,341 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 39.96 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 176.8624 181.2107 

6. ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม โครงการ 7 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 185,000 148,650 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละของโครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ล้านบาท 1.9697 1.9697 

7. ผลงำนวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลย ี       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนโครงการวิจยั โครงการ 108 118 

จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครงการ 135 88 

จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 135 88 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 51.11 
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 191.9515 191.9515 

8. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิต สำขำวิชำท่ีขำดแคลน       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม-่สาขาทันตแพทย์ คน 25 25 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่-สาขาแพทย์ศาสตร ์ คน 456 456 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่-สาขาทันตแพทย์ คน 175 175 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาแพทย์ศาสตร ์ คน 76 76 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาทันตแพทย์ คน 25 25 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 95 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 174.2000 173.7244 

9. โครงกำรผลิตแพทย์และพยำบำลเพ่ิม       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่-สาขาแพทย์ศาสตร ์ คน 208 208 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่-สาขาพยาบาล คน 320 320 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาแพทย์ศาสตร ์ คน 32 32 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาล คน 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 95 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 201.4763 201.4763 
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

10. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำ       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
แล็ต) คน 310 0 

จ านวนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไดร้ับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
แล็บ) คน 424 0 

จ านวนครูผูส้อนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และครูผูส้อนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ไดร้ับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) คน 10 0 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 2.123 0 

11. โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุน คน 4,962 4,962 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีผู่้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ด้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 80 
12. ผลงำนให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือกำรศึกษำและวิจัย       

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบตัิงาน คน 1,700 1,339 

จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง งาน 120 186 

จ านวนผู้ป่วยนอก คน 760,000 1,087,646 

จ านวนผู้ป่วยใน คน 55,000 53,328 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 90 90 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 686.3336 709.1221 

13. ผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้       
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :       

จ านวนโครงการวิจยั โครงการ 16 43 

จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครงการ 50 24 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :       

จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 20 24 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :       

ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 40 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :       

ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ก าหนด ล้านบาท 84.8195 85.0952 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2557 

ผลด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2557 

1. ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี   

1 1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 5 5 

2 1.2 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance 
organization) 

5 5 

2. กำรผลิตบัณฑิตที่ดี   

3 2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 5 

4 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 85 83.5 

5 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 85 86 

6 2.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 4 

7 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 65 66 

8 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

65 57 

9 2.7 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 5 
10 2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ 
5 5 

11 2.9 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 5 

3. กำรพัฒนำนักศึกษำ   

12 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม 
 

5 5 

13 3.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 5 
4. กำรวิจัย   

14 4.1 ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research 
Based University) 

5 5 

15 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
(บาท/คน) 

220,000 
 

407,441.81 

16 4.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่องบประมาณทั้งหมด  10  
 

7.04 

17 4.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

 
45 

 
29.69 

18 4.5  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้
ประโยชน์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

45 70.99 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2557 

ผลด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2557 

19 4.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
85 

 
118.87 

5. กำรบริกำรวิชำกำร   

20 5.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ 10 10 

21 5.2  รอ้ยละของงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกต่องบประมาณ
ทั้งหมด  

10 9.5 

22 5.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 5 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี   

23 6.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรกัษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 

24 6.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

0.50 0.14 

7. กำรพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคุณภำพ   

25 7.1 ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล  5 5 

8. ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี   

26 8.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์เกา่ที่ร่วมสร้างความเขม้แข็งและขับเคลื่อนให้กับ
มหาวิทยาลยั 

5 5 

9. ชุมชนสัมพันธ ์   

27 9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 5 5 

10. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

  

28 10.1 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการทรัพยากร และทรัพยส์ินอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

5 5 

29 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 65 65 
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3.ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2556 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  ผลการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบันอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ปี              พ.ศ.                คะแนน             กำรจัดอันดับผลกำรประเมิน 

2548 4.5877 อันดับที่ 9 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2549 4.6638 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2550 4.2533 อันดับที่ 3 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2551 4.3626 อันดับที่ 5 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2552 4.5216 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2553 4.5270 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2554 4.3507 - 

2555 4.3931 - 

2556 4.4645 - 
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4.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  (พ.ศ.2554-2558) มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ระหว่ำงวันที่ 5-9 
กันยำยน 2554 

 การประเมินคุณภาพภายนอก  โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 – 2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่
เป็นการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพรอบสอง (พ.ศ.2549 – 2553) เป็น
การประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) เป็นการ
ประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินในระดับ ดีมาก โดยมีเงื่อนไข 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา พิจารณาข้อมูลจากการประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
18 ตัวบ่งชี้ และก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0-5 พิจารณาการรับรองคุณภาพ 
2 ระดับ คือ ระดับคณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน  

การผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผลการประเมินต้องมีคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ได้คะแนน 3.51 ขึ้นไป และ
คะแนนภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ได้ 3.51 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได้ ดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนคณะที่รับการประเมินจ านวน 22 คณะ และการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะจ านวน 3 แห่ง   

2) ผลการประเมินควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจ านวน 21 คณะ ผลไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. จ านวน 1 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ 

3)  ผลประเมินระดับสถาบัน ได้รับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวบ่งชี้พันธกิจหลักที่   1 – 11 เท่ากับ 4.52 
และได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึง
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนด  

ข้อเสนอแนะระดับสถำบัน 

คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบัน และมีความยั่งยืน 
ดังนี้ 

1)  ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
- ควรสนับสนุนนักศึกษาในการเพ่ิมทักษะด้านต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น  อังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น หรือ

ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลาดแรงงาน
ในประเทศและต่างประเทศ และความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลกซึ่งก าหนดไว้ในเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย 

- ควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน  
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2)  ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
- ควรก าหนดมาตรฐานของวารสารวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาอิสระ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไปเพ่ือประกันคุณภาพของงานวิจัยนั้น และพัฒนาวารสารของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ ทุกกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯจัดไว้ทั้ง 3 กลุ่ม 

- ควรแสวงหาความร่วมมือในการวิจัย และทุนวิจัยจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ และใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาวิจัยสมุนไพรไทยให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
- ควรสนับสนุนการวิจัยในประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น เป็นต้นว่า     วิถี

ชีวิตหรือภาวะสุขภาพของประชาชนที่ท าการเกษตรกับพืชเศรษฐกิจใหม่จ าพวก ยางพารา ปาล์ม อ้อย           มัน
ส าปะหลัง หรืออ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยพืชที่จะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคตที่ไม่ส่งผล
กระทบในด้านอาหาร และด้านอ่ืนๆกับประชาชนในประเทศ การวิจัยในการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพใน
การเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค และบริโภคของประชาชน หมายรวมถึงการบริหารจัดการในกรณีเกิดภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติ จะต้องด าเนินการเช่นไร การวิจัยภาวะสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อัน
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ความเจริญของเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมกับความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติ
ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และเป็นไป
ได้  

3)  ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
- ควรจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  (Value Added) กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

โดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร ด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งมีภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามากมาย ให้มีการใช้สมุนไพรไทย
ให้มากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน และขยายไปสู่ภาคธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไทย และประชาชนทั่วโลก ที่
ต้องการบริการทางเลือกที่มีใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาบันที่เป็น“มหาวิทยาลัยแห่งสุข
ภาวะ: เวชศาสตร์ การเกษตร และสมุนไพรเขตร้อน” ได้เป็นอย่างด ี

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจากหลายคณะ 
ประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน และยังจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทางวิชาการของชุมชน และ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรก าหนดกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินการในลักษณะเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ด้านของแผนงานสนับสนุน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

4)  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
- ควรบูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยให้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ เพราะจะท าให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีศิลปะ มีความละเอียดอ่อน เสริมทักษะในด้านมนุษย
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกลุ่มนักศึกษาให้สามารถพัฒนาทักษะในด้าน
สุนทรียศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นในทุกคณะวิชา 
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- ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และ
นานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในด้านดนตรีไทย การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะไทยจะ เป็น
สะพานแห่งมิตรภาพที่จะเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยฯกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ัวโลก 

5)  ด้ำนกำรพัฒนำสถำบัน และกำรประกันคุณภำพ 
- ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์ในการเพ่ิมทักษะด้านต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ จีน 

ญี่ปุ่น หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น  เพ่ือสามารถสอน ท าวิจัย และบริการวิชาการในต่างประเทศได้และ
เป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลก ที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

- ควรมีการสร้างระบบสนับสนุนให้กับคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งด้านภูมิรู้ในกับคณาจารย์ สร้างความภูมิฐานให้กับมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการสร้างความตระหนักแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

- ควรมีการจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติทั่วทุกทวีปในโลก 
โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มี
การรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก เพ่ือเป็นประตูสู่การ
เปิดตลาดวิชา เพ่ิมจ านวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ระบบ
สุขภาพของโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าในด้านนี้ระดับโลกสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

- ควรมีระบบและกลไกในการช่วยขับเคลื่อนคณาจารย์ในการสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพียงพอทั้ง
ในด้านบทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ  เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ก าหนด     
กลยุทธ์สร้างความตระหนักในความส าคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและสังคม 
และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างกลไกให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
การประกันคุณภาพ และการก ากับติดตามการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

หากพิจารณาอันดับของมหาวิทยาลัยฯในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับเอเชีย พบว่าอยู่ในล าดับที่ 57 
ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงควรทบทวนการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นอันดับที่ 1 ใน 80 ประเทศของเอเชีย ให้มีความท้าทาย
ยิ่งขึน้  

   จุดเด่น 
 ผลการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอันน าไปสู่ความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

ฯ คณะผู้ประเมินได้มองเห็นจุดเด่นซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆได้ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการแสวงหา และ  สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากร 

ชุมชนโดยรอบ องค์กรปกครองทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ได้รับความร่วมมือที่ดีโดยตลอด ต่อเนื่อง 
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ยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันนโยบายที่เป็นเข็มมุ่งคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ อันจะยังประโยชน์แก่พลเมืองไทย และ 
พลโลกในอนาคต 

 2) มหาวิทยาลัยฯมีความโดดเด่นในการใช้วิชาการเพ่ือชี้น าสังคมและสามารถสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึง  อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และเอเซีย  

3) คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประโยชน์เชิงนโยบาย เชิง
สาธารณะ เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์จ านวนมาก  เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ 

4) มี Research Center of Excellence เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และมีความร่วมมือกับ WHO 
Collaborating Centre for Research Synthesis in Reproductive Health, Cochrane Collaboration in SE 
Asia ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health, USA เป็นระยะที่ 2 ซึ่งครั้งนี้สนับสนุนเป็นเงินทุนวิจัย 
1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ  

5) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นบรรณาธิการวารสารที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ Journal of Dental Research US และได้รับการคัดเลือกเป็น“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” 

6) บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านความสามารถในด้าน Ready to Work มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม TQF 
ที่ส าคัญคือบัณฑิตภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง 

7) มีปัจจัยสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจได้ใช้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ให้บริการ IT , ส านักวิทยบริการ และที่มีชื่อเสียงคือ Website ของมหาวิทยาลัยฯ มีผู้เยี่ยมชมเป็นจ านวน
มากจากการส ารวจอันดับ 24 ของเอเซีย ได้อันดับ 160 ของโลก  

8) เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. 

แบบอย่ำงท่ีดี 
1) กรณีที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือการรับการสนับสนุนจาก  National Institutes of Health, USA แล้วสามารถ

ด าเนินการวิจัยได้ผลเป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับทุนเพ่ิมขึ้นเป็นระยะที่ 2 จ านวน 1.1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ     ซึ่ง
ประสานงานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจากหลายคณะ
ประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์เหมือนสภาพที่ต้องปฏิบัติงานจริงร่วมกับ
บุคคลอ่ืน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน และยังจะเป็นการเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทางวิชาการของชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี  และ
ด าเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

3) คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการรักษาที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก ได้ให้บริการผู้ป่วย เมื่อพบว่ามีปัญหามากใน
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์จึงท าการวิจัย ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง พบว่าพฤติกรรมบริโภคของชุมชนยังไม่ถูกต้อง ได้
ลงไปในชุมชน ให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนท าให้อัตราการเป็นโรคในบางชุมชนลดลง เป็นการวิจัยที่มีผลดีต่อ
ชุมชน 
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4) มหาวิทยาลัยฯได้รับรางวัล Platinum Award พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี จากการร่วมแสดงผลงานในประเด็นพืชอาหารเพ่ือสุขภาพ คุณค่าเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าในการน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2553 

5) นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO 
Thailand Award) ประจ าปี 2554 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของเคอร์คูมินและเคอร์ซีตินต่อภาวะหลอดเลือดทางาน
ผิดปกติจากสภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูไมซ์” 

6) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลสหกิจศึกษาในการสร้าง  Inspection 
Sheet ของแผนกลูกหีบและสร้างแบบจ าลองของแบริ่ง ณ สภาวะที่เครื่องจักรก าลังท างาน เพ่ือลดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากกระบวนการผลิตในแผนกลูกหีบ ซึ่งช่วยลดความเสียหายเกิดข้ึนเกิดคิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อนาที 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคณะ 

 
คณะ 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
               พันธกิจหลัก 
              11 ตัวบ่งชี้ 

             ผลกำรประเมิน 
             ตัวบ่งชี้รวม 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.88 ดีมาก 4.73 ดีมาก 

2. คณะศึกษาศาสตร์ 4.79 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.66 ดีมาก 4.56 ดีมาก 
4. คณะแพทยศาสตร์ 4.47 ดี 4.53 ดีมาก 

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.89 ดีมาก 4.50 ดี 
6. คณะเกษตรศาสตร์ 4.55 ดีมาก 4.49 ดี 

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4.57 ดีมาก 4.47 ดี 

8. คณะเภสัชศาสตร์ 4.36 ดี 4.44 ดี 
9. คณะเทคโนโลยี 4.50 ดี 4.37 ดี 

10. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4.48 ดี 4.36 ดี 

11. คณะเทคนิคการแพทย ์ 4.31 ดี 4.34 ดี 
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.31 ดี 4.32 ดี 

13. บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรสาขาวิชาร่วม) 4.25 ดี 4.29 ดี 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.38 ดี 4.29 ดี 
15. คณะวิทยาศาสตร์ 4.34 ดี 4.28 ดี 

16. คณะพยาบาลศาสตร์ 4.16 ดี 4.24 ดี 
17. คณะวิทยาลัยนานาชาติ 4.40 ดี 4.24 ดี 
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คณะ 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
               พันธกิจหลัก 
              11 ตัวบ่งชี้ 

             ผลกำรประเมิน 
             ตัวบ่งชี้รวม 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

18. คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4.10 ดี 4.14 ดี 

19. คณะวิทยาเขตหนองคาย 4.35 ดี 4.05 ดี 
20. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.19 ดี 4.00 ดี 

21. คณะวิทยาการจัดการ 3.82 ดี 3.81 ดี 

22. คณะนิติศาสตร์ 3.31 พอใช้ 3.22 พอใช้ 
23. คณะวิทยาลั ยบัณฑิตศึ กษาการจั ดการ 

(กรุงเทพฯ) 
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 

24. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (หาดใหญ่) จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 

25. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (อุบล) จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 
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5.ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2556  

พ.ศ. คุณภำพภำยใน (สกอ.) 
2550 2.58 

2551 2.76 

2552 2.76 
2553 4.72 

2554 4.71 
2555 4.58 

2556 4.635 

 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ซึ่งเริ่มมี

การตรวจประเมินครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 โดยประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และด าเนินการตรวจประเมินขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของคณะ/
หน่วยงาน ที่เข้าตรวจประเมินด้วยการน าเอาเกณฑ์ และในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการประกัน
คุณภาพด้วยการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรและ
ถ่ายทอดไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน โดยบูรณาการตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และ กพร. เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับปีการศึกษา 2556 ได้พัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยการ
น าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการประเมินตนเอง (EdPex : Education Criteria for 
Performance Excellence) โดยผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 – 29  สิงหาคม 2557 อยู่ในระดับ ดี
มาก (คะแนน 4.635) โดยมีสรุปผลภาพรวม ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ทีมผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงและมีความมุ่งมั่นในการใช้เครื่องมือการบริหารที่หลากหลาย เช่น การจัดการ

ความรู้ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร ระบบการประเมินผลผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล ในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ประโยชน์สุขของบุคลากร ชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ภายใต้การก ากับดูแลที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารุดหน้าอย่าง
รวดเร็วในทุกๆ ด้าน 

2. มีการการด าเนินด าเนินงานที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีสุขภาวะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. มีหน่วยงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรีของ สกอ. และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 



67 

 

5. ส านักหอสมุดให้บริการโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้อย่างมีความทันสมัยและก้าวทันต่อยุค IT และ
สามารถจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผู้รับบริการอย่างมีความสุข ทั้งยังมีบริการ 24 ชั่วโมง 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินผลผู้บริหารให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับจุดเน้นที่มีความโดดเด่น

ของ คณะ/หน่วยงาน และน าไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรผลักดันให้ให้บุคลากรสายวิชาการท่ีรับผิดชอบวิชาศึกษาท่ัวไปมีความก้าวหน้าทางวิชาการมากข้ึน 
3. ควรมีระบบการให้บริการนักศึกษานานาชาติอย่างชัดเจนเพ่ือเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. คณะที่เปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงานไม่ดีเท่ากับคณะที่เปิดมานานแล้ว 
2. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยหากแต่จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ

วิจัยยังมีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ 
แนวทำงแก้ไข 

1. มหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือและพัฒนาผลการด าเนินงานของคณะที่เปิดใหม่บางคณะ เพ่ือช่วยให้คณะที่
เปิดใหม่มีผลการด าเนินงานที่เท่าเทียมกับคณะอ่ืนๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรปรับกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้เร็วขึ้น 
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6.ผลกำรติดตำมและประเมินผลงำนของอธิกำรบดีตำมนโยบำยและพันธกิจในกำรบริหำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดี  ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน :  ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. งำนส ำคัญท่ีอธิกำรบดีต้องกำรท ำให้ส ำเร็จในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
1) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 

- 2558 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้าน 
2) โครงการเร่งด่วนที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือ

แก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
2.1) โครงกำร Green and Smart Campus 

 Green Campus 
2.1.1) โครงการก าจัดขยะครบวงจร  
2.1.2) โครงการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาเชื่อมอาคารต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย                                                                                                                   
2.1.3) โครงการแก้ปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร เช่น 

1) โครงการก่อสร้างถนนหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อเนื่อง 
2) โครงการปรับปรุงวงเวียนตามแยกส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น วงเวียนสะพานขาว วงเวียนสนามกีฬา วง

เวียนหน้าตึกอธิการบดี วงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์  
3) โครงการรถขนส่งมวลชน  

2.1.4)  โครงการปรับปรุงสวนหย่อมตามจุดส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  
1) บริเวณบึงสีฐานทั้งสองฝั่ง ทางเดินหน้าหอศิลป์  
2) ถนนสายหลัก ประตูหลักของมหาวิทยาลัยและจุดส าคัญๆ ต่างๆ  

2.1.5) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น  
1) พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้า (หลังคาที่จอดรถ หลังคาตึก หลังคาทางเดิน ไฟฟ้าสาธารณะ)  
2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
3) พลังงานลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าในอาคารหรือที่สาธารณะ 
4) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้กับชุมชนรอบข้าง  

2.1.6) โครงการน าเอาน้ าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบกลับมาใช้ใหม่ 

 Smart Campus 
2.1.7) โครงการ WI-FI ทั้ง campus 
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2.1.8) โครงการ e-Learning  
2.1.9) โครงการ e-Admin เช่น (1) โครงการรวมซื้อกระจายส่ง วัสดุส านักงาน (2) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดตารางสอนอัจฉริยะ เพ่ือให้มีการใช้งานอาคารเรียนและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (3) 
โครงการเปิดโอกาสให้ชุมชนติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (e-Access)  

2.1.10) การปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
2.1.11) การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน 
2.1.12) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระยะที่ 3 ให้รองรับคณะเพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 3 คณะ 

2.2) โครงกำร Cultured and Care Community 

 Care Community 
2.2.1) โครงการ "โนนม่วง Model and Urbanization" 
2.2.2) โครงการ "อ าเภอ มข. พัฒนา 
2.2.3) โครงการ "ชุมชนต้นแบบ 
2.2.4) โครงการ "แก่งละว้า" 
2.2.5) โครงการคลินิกพิเศษส าหรับบุคลากร (Staff Primary Care Unit, PCU) 

 Cultured Community 
2.2.6) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านา 
2.2.7) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน 
2.2.8) โครงการอนุรักษ์มรดกอีสาน 
2.2.9) กิจกรรมส่งเสริมการประกวดดนตรีอีสาน โปงลาง หมอล า 
2.2.10) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง และประเพณีไทยตามเทศกาล 
2.2.11) การส่งเสริมภาษาไทยให้กับชุมชน 
2.2.12) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงให้กับชุมชน 

2.3) โครงกำร Towards Excellent Academy 
2.3.1) โครงการจัดตั้ง "สถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ าโขง" เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก 
2.3.2) โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง 
2.3.3) โครงการ "Creative Thinking Contest" ร่วมกับ Thailand Creative and Design Center, TCDC 
2.3.4) โครงการรวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการบริการวิชาการเด่นของมหาวิทยาลัย "50 KKU 

Innovations - 50 KKU Social Devotion Project" 

2.3.5) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3) โครงกำรเพิ่มเติมที่ช่วยขับเคลื่อนภำรกิจของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ 10 ด้ำน 

และนโยบำยเร่งด่วนที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด ประกอบด้วย 
3.1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
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3.2) โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในระบบใหม่ที่มีช่วงระยะเวลาสอดคล้องกับปฏิทินของ
สถาบันการศึกษาในอาเซียน 

3.3) โครงการพัฒนาด้านการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร และการสื่อสารถึงประชาคมอาเซียน 
3.4) ริเริ่มโครงการน าร่องในการจ้างเหมารวมยานพาหนะส่วนกลาง ทั้งรถโดยสารขนาดเล็ก และรถโดยสาร

ขนาดใหญ ่
3.5) โครงการพัฒนาเครือข่ายการเงินการคลัง (Train the Trainer) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน 
3.6) เริ่มด าเนินการตามนโยบายการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยการเก็บค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง ซึ่ง

โครงการดังกล่าวได้มีการทดลองปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
3.7) โครงการปรับปรุงตลาดมอดินแดง (Mordindang Avenue) เพ่ือสุขภาวะที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
3.8) การปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการใต้อาคารจอดรถแห่งที่ 1 (ด้านหน้าอาคารพิมล กลกิจ) เพ่ือกระจาย

การให้บริการออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาและลดการสัญจรของบุคลากรในกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3.9) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักของบุคลากร (แฟลตบุคลากรหนองแวง) ที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังขาด
การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และด าเนินการจัดสรรให้บุคลากรเข้าพักอาศัยต่อไป 

3.10) โครงการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจ และความต้องการบัณฑิตในสาขาเฉพาะทางของ
ประเทศ อาทิเช่น คณะออกแบบ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)   

3.11) โครงการปรับโครงสร้างหน่วยงานในระดับคณะ / ศูนย์ / สถาบัน / ส านัก 
3.12) โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ... (ฉบับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
4) โครงการยกระดับด้านการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น 
4.1) โครงการจัดระบบบริหารจัดการร่วมกันที่ส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนภารกิจบางด้านของหน่วยงานที่จัดตั้ง

ขึ้นใหม่ของส านักงานอธิการบดี และขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะภารกิจด้านการเงินและพัสดุ การ
พัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดความผิดพลาดในการ
ด าเนินงานตามระเบียบทางราชการ 

4.2) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ทั้งการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน และการสื่อสารภายในของหน่วยงาน (กอง/ส านักงาน) ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

4.3) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า ผู้บริหารของ
ส านักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) 
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4.4) โครงการจัดท าพิมพ์เขียว (Blue print) และมาตรฐานของการด าเนินงาน (standard of procedure, 
SOP) ของกระบวนงานต่างๆ ภายในส านักงานอธิการบดีให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน และสนับสนุน
การด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ อาทิเช่น 
1) โครงการวิจัยเ พ่ือวิ เคราะห์ระบบการพัฒนางานด้วยการบริหารแบบเมทริกซ์  (matrix 

management)  
2) การบริหารสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาโครงการต่างๆ 
3) ระบบทางเดินเอกสารทั้งจากภายในและภายนอกท่ีชัดเจนลดความซ้ าซ้อน ลดการสูญเสีย และลด

การใช้ทรัพยากรมนุษย์ 
4) ระบบงานเลขานุการผู้บริหารแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ

ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจ าสายงานในแต่ละวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่

ลูกจ้าง ระดับปฏิบัติงาน ช านาญการ ช านาญงาน เป็นต้น 
6) โครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีในอนาคตผ่าน

โครงการอบรมความรู้ในมิติต่างๆ โครงการ shadowing กับหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

7) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรในส านักงานอธิการบดีใน
ทุกระดับ เพ่ือเตรียมความเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรแบบ 360 องศา  
9) โครงการจัดท าระบบประกันคุณภาพ และการจัดท าแบบประเมินตนเอง (self assessment 

report, SAR) ของส านักอธิการบดีให้เป็นระบบเดียวของทั้งส านักงานเช่นเดียวกับคณะวิชา หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและบริหำรมหำวิทยำลัย   
มีประเด็นหลักท่ีมหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเชิงการพัฒนามากข้ึนโดยจ าแนกตามข้อเสนอแนะปี 2554 - 2556 

จ านวน 10 ด้าน 104 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้ 

1.  ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
1) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ ดังนี้  

1.1) ควรมีการปรับปรุงการบริการรถขนส่ง (Shuttle Bus) ที่ได้มาตรฐาน ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ของตัวรถท่ีเหมาะสม คุณภาพการให้บริการ ตารางเวลาให้บริการที่ชัดเจนและตรงเวลา รูปลักษณ์ของ
รถบริการให้ดึงดูดใจนักศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจในการใช้บริการมากข้ึน 

1.2) ควรมีการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยผลจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบ 
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1.3) ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเคร่งครัดการดูแลเศษขยะที่ปลิวตามเส้นทางหลักตั้งแต่ประตูสีฐานถึง
ประตูมอดินแดง และตัดหญ้าสองข้างทางให้สะอาดเรียบร้อยตลอดทั้งปี 

1.4) ควรมีการซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีรอบหอพัก 
1.5) ควรเพ่ิมมาตรการดูแลและจัดระเบียบการใช้พ้ืนที่ต่างๆ เช่น สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน ห้องน้ า

สาธารณะ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6) ควรขยายสัญญาณการใช้อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาทบทวนบางพ้ืนที่ว่ามี

ความจ าเป็นที่จะปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือไม่ 
1.7) ควรพิจารณาการใหบ้ริการรักษาพยาบาลทุกด้านรวมไว้ที่ศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยแยกออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1.8) ควรมีการทบทวนระบบการให้บริการต่างๆกับนักศึกษาให้รวดเร็วขึ้นและทันต่อความต้องการ เช่น 

ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
1.9) ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
1.10) ควรมีระบบการติดตามและปรับปรุงข้อมูลส าคัญที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น ปฏิทิน

การศึกษา อย่างสม่ าเสมอและทันเวลา  
 

2) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ ดังนี้  
2.1) ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาวที่เน้นความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคน และให้

ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นกลางมากยิ่งขึ้น  
2.2) ควรมีมาตรการการสอนงานในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างผู้มีประสบการณ์มากกว่าให้กับผู้ที่

เริ่มต้นท างาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 
2.3) ควรหาแนวทางการวัดและประเมินความผาสุกของบุคลากรในการปฏิบัติงานในเชิงลึก เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม

สนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป 
2.4) ควรมีระบบการเชิดชูเกียรติอาจารย์สอนดีเด่นให้ชัดเจนมากขึ้น และพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกให้

เหมาะสมโดยควรศึกษาแนวทางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆรวมทั้งการประเมินตามสภาพจริง 
3) ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรองค์กร มีข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

3.1)  ควรพิจารณาทบทวนโครงการน าร่องการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงของสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
และคณะโดยค านึงถึงผลกระทบเชิงจิตวิทยาและความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางต าแหน่งเท่านั้น  

3.2)  ควรสร้างกลไกที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/ ภาควิชา ที่
ส าคัญโดยก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

3.3)  ควรหาแนวทางหรือปรับปรุงกลไกของการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.4)  ควรมีการทบทวนโครงการภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่

น าไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
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3.5)  ควรมีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์/ความส าเร็จของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดควบคู่ไป
กับการก ากับติดตามโครงการตามแผนงาน 

3.6)  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรแสดงความคิดในหลากหลายช่องทางของการประชา
พิจารณ์  บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4) กำรบริหำรวิทยำเขตหนองคำย เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในวิทยาเขตหนองคายมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  

4.1)  ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมโดยรอบวิทยาเขตฯโดยก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานเป็น
ระยะอย่างชัดเจน 

4.2)  เพ่ิมอัตราก าลังสายผู้สอนในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
4.3)  พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตร 
4.4)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรม/ชุมนุมของนักศึกษาให้เป็นผู้คิดริเริ่ม และพัฒนาตนเอง 
 

2. กำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
1) ด้ำนหลักสูตร มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1.1) การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (MOU) ควรจัดท าความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย ใช้
จุดเด่นของแต่ละคณะ/สาขาวิชาเป็นหน่วยของความร่วมมือ โดยท าในลักษณะแบบ Package เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในภาพความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะส่งผลให้การด าเนินการในระดับคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชาได้รับประโยชน์ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

1.2) หลักสูตรการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาท าวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้ทุกหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข
ของหลักสูตรในการให้นักศึกษาได้ท าวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ 

1.3) ส าหรับหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการตรวจสอบและพิจารณาทบทวนการยุบ
รวมหรือปิดหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
2.1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

2.1.1)  ควรปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสัดส่วนคะแนนการประเมินผลงาน
ที่สามารถสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

2.1.2)  ควรมีการทบทวนการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีลักษณะที่เอ้ือหรือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
ต่ อ ยอดองค์ ค ว าม รู้ ใ น ร ะดั บที่ สู ง ขึ้ น แล ะสอดคล้ อ ง กั บ อัตลั กษณ์ ขอ งนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1.3)  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้สอนหลายคน ควรก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
ชัดเจนร่วมกันและไม่แตกต่างกันมากนัก   
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2.2) ควรก าหนดมาตรฐานในการใช้งานระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) ของนักศึกษา และส่งเสริม
ให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใช้ระบบนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

2.3) ควรมีกลไกการควบคุมความสมดุลในการจัดการเรียนการสอน การท างานวิจัย และการบริการวิชาการ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4) การจัดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางให้กับนักศึกษา ควรก าหนดเวลาที่เหมาะสม เพียงพอ
กับความต้องการ และมีทางเลือกส าหรับนักศึกษาบางกลุ่มที่มีข้อจ ากัด  

2.5) ควรให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากทุกคณะที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน  

3) ด้ำนแผนกำรผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
3.1) ควรพิจารณาทบทวนการให้ทุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนที่ชัดเจน  
3.2) ควรมีการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาด ผู้ใช้บัณฑิต และการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง  
3.3) ควรมีมาตรการและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเรียนต่อแบบเต็มเวลา พร้อม

จัดสรรทุนการศึกษาและวิจัย จัดโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research 
University) 

3.4) ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาต่างชาติกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นไปได้ในการเข้ามาศึกษา เช่น 
เอเชียใต้ และแอฟริกา ให้มากขึ้น  

4) ด้ำนกำรพัฒนำคณำจำรย์ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
4.1) ต้องพิจารณาทบทวนอัตราก าลังในคณะที่ยังมีปัญหาถึงในระดับของสาขาวิชาให้ชัดเจน พร้อมทั้ง

น าเสนอแนวทางและกลไกที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ไปยังทุกหน่วยงาน  

4.2) ต้องก าหนดมาตรการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ขอรับการประเมินเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการแก้ปัญหาในเชิงระบบการบริหาร
จัดการ เช่น ควรให้ประธานสภาคณาจารย์ เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ก .บ.ม. ด้วย แต่ใน
ข้อบังคับ การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2556 ข้อ 
6.2.2 ระบุว่า กรรมการอุทรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ต้อง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งประธานสภา
คณาจารย์เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการ ก.อ.พ.ร. อยู่แล้ว 
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4.3) ควรมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

5) ด้ำนกำรจ้ำงอำจำรย์ต่ำงประเทศ  
ในระดับมหาวิทยาลัย ควรมีโครงการจ้างอาจารย์ต่างประเทศในระดับศาสตราจารย์ (Professor) ที่

เกษียณอายุมาช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็น
ระบบชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติให้ชัดเจนและเหมาะสม 

6) ด้ำนกำรส่งเสริมบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ 
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนาบรรยากาศความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน เช่น การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการพัฒนาทางภาษาต่างประเทศ เช่น International Student Center พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เข้มแข็ง จูงใจ
นักศึกษาต่างชาติที่มีอยู่มาช่วยเหลือด้านภาษาให้แก่นักศึกษา เป็นต้น 

 

3. กำรพัฒนำนักศึกษำ 
1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษำที่ควรได้รับกำรพัฒนำ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

1.1) มหาวิทยาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่อไปนี้ (ก) จิตอาสา (ข) การเป็น
ผู้น าหรือการเป็นผู้บริหารที่ดีในองค์กร (ค) ความรับผิดชอบ (ง) ความอดทน (จ) ความเสียสละ (ช) 
ความมีวินัย เพราะเป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาและออกไปท างานยัง
หน่วยงานต่างๆ 

1.2) มหาวิทยาลั ยควรมี แนวทางการปลู กฝั งค่ านิ ยมที่ ดี  พฤติกรรมที่ เหมาะสมให้ กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ติดตัวไป โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

1.3) ควรเพิ่มศูนย์ให้ค าปรึกษา (Counseling Center) ในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการ
การเงิน การเรียน และการใช้ชีวิตเพ่ิมข้ึน 

1.4) ควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาที่เป็นระบบและชัดเจนมาก
ขึ้น 

2) กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ/โอกำสทำงกำรเรียนรู้ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
2.1) ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาท่ีขาดโอกาสมากข้ึน  
2.2) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่ท ากิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง เช่น การจัดที่พักให้แก่

ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา เช่นเดียวกับประธานหอพักนักศึกษา 
3) กำรพัฒนำหอพักนอกมหำวิทยำลัย 
  มหาวิทยาลัยควรมีโครงการประสานกับหอพักภายนอกในการดูแลนักศึกษาร่วมกันให้มากขึ้นและให้เป็น

รูปธรรมโดยอาศัยความร่วมมือกับเทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น 
4) กำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
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4.1) ควรมีลานสาธารณะ/เวทีนักศึกษาที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มได้โดยอิสระภายใต้
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือสามารถสะท้อนปัญหาให้อธิการบดีได้โดยตรง 

4.2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น และจัดสรรตาม
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมแต่ละประเภท  

4.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจนขึ้นในด้านการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น พาหนะเดินทางกรณีที่ต้องออกนอกพ้ืนที่ของนักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.4) ควรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ช่วยสร้างคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SSR - 
Student Social Responsibility) ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และเป็นอัตลักษณ์ที่ติดตัวไปกับนักศึกษาควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะหลักด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษา 

4. กำรวิจัย 
1) ด้ำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

1.1) ควรส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้อาจารย์ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

1.2) ควรมีแนวทางและกลไกที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ/สาขาวิชาได้มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการสอนและการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ด้ำนกำรสนับสนุนทุนวิจัย 
2.1) ต้องสนับสนุนงบประมาณวิจัยเพ่ิมขึ้น หรือมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สามารถหาแหล่งทุน

ภายนอกได้มากขึ้น 
2.2) ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์กลาง/เครื่องมือมาตรฐานที่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการกลาง (KKU Central LAB) 
อย่างต่อเนื่อง 

3) ด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย 
3.1) ควรมีมาตรการและกลไกเพ่ิมข้ึนส าหรับคณะ/สาขาวิชาที่ไม่มีอาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้ง

กลุ่มอาจารย์ที่ท าวิจัยเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยแต่ยังไม่ได้ท าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย 

3.2)  ควรมีระบบและกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) เพ่ิมมากขึ้นในทุกคณะ 
4) ด้ำนกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

4.1) ทิศทางของการพัฒนางานวิจัยควรให้ความส าคัญกับงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและการน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น โครงการแก่งละว้า คือหนึ่งความส าเร็ จของ
การด าเนินงานที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นควรมี
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การถอดบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการแก่งละว้า ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบ
ร่วมกัน 

4.2) ควรมีมาตรการการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลงานวิจัยด้วยการให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจและเชิงพาณิชย์มาใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจาก
การวิจัย ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และเป็นทุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
ส าหรับนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

5) ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ท ำวิจัย มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
5.1) ควรสนับสนุนการเปิดเวทีทุกระดับเพ่ือพัฒนานักวิจัยเตรียมการสู่การประชุมวิชาการ 50 ปี มข.   

    
5.2) อาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาทุน มหาวิทยาลัยควรน าหลัก

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติของ วช. มาประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
5.3) ควรเพิ่มกลไกการก ากับติดตามทุนบ่มเพาะนักวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นกลางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    
5.4) ต้องก าหนดทิศทางของงานวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยรวบรวมประเด็นวิจัยและวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญ

ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ศักยภาพของกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย พร้อมทั้งการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ
สนับสนุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

6) ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้งำนวิจัย มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
6.1) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดท าวารสารนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ “international Journal Sustainable Community Development” ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ พร้อมทั้งจัดท าแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

6.2) มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัยของแต่ละกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการบริหารงานวิจัย 

6.3) มหาวิทยาลัยควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เช่น สถานที่ให้
นักวิจัยมาพบปะกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ความส าเร็จซึ่งกันและกัน และพัฒนาโอกาส
ความร่วมมือกันในอนาคต 

5.  กำรบริกำรวิชำกำร 
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

1.1) ควรเพิ่มงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกให้สูงขึ้น 
1.2) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นกลไกหลักในการประสานและบูรณาการการท างาน

ระหว่างหน่วยงานภายนอก กับคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นๆ 
พร้อมทั้งจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สะท้อนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการให้บริการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
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1.3) มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ให้บุคคล/ชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าใจ เข้าถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมาร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

2) ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนให้คณำจำรย์และบุคลำกรออกไปบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรออกไปบริการ

วิชาการโดยน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ท่ีมีความต้องการได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้น าสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

1) ด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
มหาวิทยาลัยควรมีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการหรือ

กิจกรรมหลักที่เน้นถึงการเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเนื่องจาก 
ผลการด าเนินงานในด้านนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม แต่ควรเป็นการจัดสรร
งบประมาณในโครงการที่มีความชัดเจนต่อเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่ในการบริหารมหาวิทยาลัยยังไม่มีรอง

อธิการบดีที่รับผิดชอบโดยตรงมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ซึ่งน่าจะท าให้งานใน
ส่วนของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงสร้างทางกายภาพ และกิจกรรม Edutainment สามารถขับเคลื่อนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3) กำรจัดตั้งหอจดหมำยเหตุ/พิพิธภัณฑ์มหำวิทยำลัย 
มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดแผนงานและงบประมาณท่ีชัดเจนในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุ และการ

พัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต 
4) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัยที่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีจากท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง ได้องค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดสู่นักศึกษา รวมถึงท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

5) กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมสู่กำรเรียนกำรสอน 
5.1) การน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การเรียนการสอนได้นั้นจะต้องยกระดับความรู้นั้นให้เป็นศาสตร์ให้ได้ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  
5.2) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมกรอบความร่วมมือและเนื้อหาของงานศิลปวัฒนธรรมสู่คณะวิชาในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6) กำรสร้ำงเสริมอัตลักษณ์ที่ดีงำมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
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6.1) มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังการปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เช่น 
กิริยามารยาท การไหว้ การเคารพสิทธิกันและกัน 

6.2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์อีสานให้มีความเด่นชัด ทั้งในแง่ของวิถีชีวิต บรรยากาศ งาน
สถาปัตยกรรม การแต่งกายโดยให้ถือเป็นเรื่องที่ทุกคณะและหน่วยงานต้องร่วมคิดร่วมกันสร้างสรรค์  

6.3) มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องเป็นศูนย์การศึกษาหมอล าของโลก 
6.4) มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม เช่น หลักสูตรวัฒนธรรมสองฝั่งโขง 
 

7. กำรพัฒนำคุณภำพและระบบกำรประกันคุณภำพ  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 
1) ควรสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพ การก ากับติดตามตัวชี้วัด ที่สามารถน าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพท่ีกระชับ เข้าใจง่ายต่อการน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
2) ต้องทบทวนแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม สู่ระดับคณะ/หน่วยงาน การสร้างความเข้าใจ

ร่วม และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3) ควรมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Ranking) ที่ได้อันดับลดลงและหาแนว

ทางแก้ไข หรือ วิเคราะห์วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการภายใต้ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ว่า
สามารถน าไปสู่อันดับมหาวิทยาลัยที่ดียิ่งขึ้น ได้หรือไม่อย่างไร 

4) ควรก าหนดระดับความส าเร็จ (Milestone) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพฯในแต่ละระยะ
ของการพัฒนาในโครงการ 

5) ควรมีมาตรการในการพัฒนาคุณภาพของการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผลการประเมินสะท้อนถึง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

6) ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และควรเปิดโอกาสให้คณะ/
หน่วยงานได้พัฒนาตัวชี้วัด และใช้เป็นตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนเป้าหมายปรัชญา
ความส าเร็จในวิชาชีพที่ต่างกัน 

 
8. ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน าของเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยต้องสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง โดยอาศัยกิจกรรมที่
สามารถจูงใจศิษย์เก่าให้เข้ามาในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเชิญศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนมุมมองให้กับนักศึกษาปัจจุบัน 

2) ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ทุกคณะสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าในระดับสาขาวิชา เพ่ือเป็นฐานให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือสมาคมระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
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3) การบริจาคเงินจากศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ในการระดมทุนจากศิษย์เก่าให้มากกว่านี้ โดยจ้างมือ
อาชีพเข้ามาบริหารจัดการ รวมทั้งน าศักยภาพจากศิษย์เก่าเข้ามาช่วยเหลือด้านการบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 

4) การบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่า/ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต้องมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้บริหารสมาคมควรเป็นคนภายนอกมหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างเครือข่ายได้กว้างขวางมากขึ้น 

 
9. ชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ควรพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ทั้งการพัฒนาเชิงรุกและงานประจ าของชุมชนโดยรอบอย่างทั่วถึง 
ต่อเนื่องและจริงจัง 

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรอบต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ที่ผลิตขึ้นจากงานวิจัย
ใหม่ๆของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยี ต้องตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสร้างความยั่งยืนใน
การพัฒนาร่วมกันกับชุมชน 

3) ควรมีการศึกษาถึงความต้องการจ าเป็นของชุมชนเป้าหมายอย่างรอบคอบ เป็นปัจจุบันและเข้าถึงชาวบ้านใน
ทุกระดับ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และประโยชน์ที่เกิดข้ึนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวบ้านอย่างจริงใจ 

10. กำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
1.1) ควรมีการวิเคราะห์การเพ่ิมลดพลังงานต่อหน่วยงาน โดยอาจแยกวิเคราะห์หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว 

และหน่วยงานที่เกิดข้ึนใหม่ 
1.2) ควรวิ เคราะห์ ให้ เห็นสาเหตุ  และผลที่ เกิดขึ้นจากการใช้พลั งงานของหน่ วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1.3) ควรเพ่ิมมาตรการการประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงการค้นหาหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ในการด าเนินการลดการใช้พลังงานภายในพ้ืนที่อาคาร พร้อมทั้งการให้ผลตอบแทน
กับหน่วยงานที่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการ          

1.4) ในการออกแบบอาคารที่ก าลังจะก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย ควรมีการมุ่งเน้นแนวคิดที่อนุรักษ์
พลังงาน และน าพลังงานธรรมชาติมาใช้     

1.5) ควรดึงพลังงานธรรมชาติ พลังงานที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กังหันพลังงานน้ า พลังงาน
ลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
2.1) ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบเงินรายได้ที่รับจากหน่วยงานภายนอก และมาตรการที่

ชัดเจนในการรับงานจากหน่วยงานภายนอกของอาจารย์  
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2.2) ควรบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาศัยมืออาชีพในการเข้ามา
บริหารจัดการ เช่น กรณีตลาดของมหาวิทยาลัยควรมีระบบที่มีประสิทธิภาพที่คงอัตลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีที่จอดรถต้องค านึงถึงการจัดสรรพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดรายได้อ่ืนๆ เพื่อให้ค่าจอดรถถูกลงเป็นการให้บริการแก่บุคลากร  

2.3) ควรมีมาตรการและกลไกการบริหารงบประมาณด้านบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะปัจจุบัน
งบประมาณส่วนนี้ใช้ไปในการจ้างบุคลากรเป็นจ านวนมาก 
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7.ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชีย โดย QS ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี ค.ศ. 2009 – 
2014 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดอันดับโลกแล้ว ยังมีการจัดอันดับในระดับภูมิภาค คือ  QS Asian 
Ranking ที่ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย Quacquarelli Symonds Limited 
(QS) ซ่ึงเป็นบริษัทเอกชนท าธุรกิจในด้านการศึกษา ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2009 
โดยการจัดอันดับแบ่งเป็นอันดับในภาพรวม (Overall Ranking) อันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และ
อันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) ผลการจัดอันดับจะเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้มากที่สุดไป
จนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) ประกอบด้วย 
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and Technology) 
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ (Life Sciences and Medical Science) 
3. สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Arts and Humanities) 
4. สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) 
5. สาขาสังคมศาสตร์และการจัดการ (Social Sciences and Management) 
เกณฑ์และค่าน้ าหนักในการพิจารณาการให้คะแนนมี 4 หลักเกณฑ์ คือ  
1. คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) มีค่าน้ าหนัก 60% (30%+15%+15%) ประกอบด้วย (1) การ

ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย มีค่าน้ าหนัก 30% (Asian 
Academic Peer Review: 30%) (2) สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ ค่าน้ าหนัก 15% 
(Papers per Faculty: 15%)  (3) สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 15% (Citations per Paper: 
15%) 

2. คุณภาพการสอน (Teaching Quality) มีค่าน้ าหนัก 20% เป็นการประเมินจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ (Student Faculty Ratio: 20%) 

3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน (Graduate Employability) มีค่าน้ าหนัก 10% เป็นการประเมินจากผู้จ้างงานใน
เอเชีย (Asian Employer Review 10%)  

4. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) มีค่าน้ าหนัก 10% (2.5%+2.5%+2.5%+2.5%) 
ประกอบด้วย (1) การประเมินจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (International Faculty: 
2.5% ) (2) สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ค่าน้ าหนัก 2.5% (International Students: 2.5%)  (3) จ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Inbound Exchange Students: 2.5%)  (4) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง
ต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Outbound Exchange Students: 2.5%)  
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1. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นในภำพรวม (Overall Ranking) 

ปี ค.ศ. Rank ในไทย Rank ใน Asian Score 
2009 7 113 45.3 

2010 6 122 49.0 

2011 6 114 44.4 
2012 7 171-180 31.5 

2013 6 161-170 36.6 
2014 7 171-180 NA 

2. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบ่งตำมสำขำวิชำ (Ranking by Subjects) 

สำขำวิชำ 

ปี 2009 ปี 2010 ปี 2011 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 
Engineering and 
Technology 

NA NA 101 0.0 110 2.6 100 12.2 94 13.6 NA NA 

Life Sciences and 
Medical Science 

78 17.8 90 12.7 57 5.5 NA NA 67 16.9 NA NA 

Arts and Humanities 93 13.1 97 13.6 106 3.5 NA NA 97 14.9 NA NA 

Natural Science 83 15.6 101 0.0 79 3.6 NA NA 122 9.6 NA NA 

Social Sciences and 
Management 

94 15.1 99 13.4 105 3.3 81 16.7 101 12.2 NA NA 
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3. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบ่งตำมตัวชี้ วัด (Ranking by Indicators)  

สำขำวิชำ 

ปี 2009 ปี 2010 ปี 2011 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 

Academic 
Reputation 

NA NA NA NA 82 63.8 122 31.4 107 45 NA NA 

Employer 
Reputation 

81 49.2 81 55.6 104 41.6 104 27.8 130 28.1 NA NA 

Student Faculty 175 47.2 221 41.7 201+ 35.0 299 29.1 295 29.9 NA NA 
International 
Faculty 

172 38.5 176 39.0 174 17.0 196 16.6 126 29.9 NA NA 

International 
Students 

242 31.5 279 30.8 201+ 6.5 296 4.8 260 7.3 NA NA 

Inbound 
Exchange 

NA NA NA NA NA NA 171 6.5 127 16.4 NA NA 

Outbound 
Exchange 

NA NA NA NA NA NA 189 4.4 110 20.9 NA NA 

Papers per 
Faculty 

NA NA NA NA NA NA 274 13.4 284 13.6 NA NA 

Citations per 
Paper 

NA NA NA NA 145 57.8 121 64.6 159 58.4 NA NA 

หมำยเหตุ : NA หมายถึง ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้  และหรือ QS ไม่ ได้แจ้ งอันดับและคะแนนไว้ ในเว็บไซต์  
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8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

8.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง คัดเลือก
แผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส านักงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  แนบผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปพร้อมกับค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการขอ
งบประมาณที่เป็นงบกลางของหน่วยงานต่างๆ ด้วย และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 
2554  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลตามที่ส านักงบประมาณน าเสนอ 

8.2 แผนงำน/โครงกำรที่ต้องวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้ก าหนดให้แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
1. เป็นแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักของแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 13 มกราคม 2552 
2. เป็นลักษณะแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  มีมติให้วิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
  2.1) แผนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินหรือนโยบายจ าเป็น

เร่งด่วนของรัฐบาลที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเดียวหรือบูรณาการหลายส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ 
 2.2) แผนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หรือนโยบายจ าเป็น

เร่งด่วนที่ด าเนินการโดยจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

8.3 หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี 4 

ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 
ส่วนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรร

มาภิบาลประกอบค าของบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการวางแผน

และบริหารโครงการ 
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ส่วนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

8.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อประกอบค ำของบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ คือ นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ดังนี้ 

(1) โครงกำรจัดตั้งศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง ตำมนโยบำยของรัฐด้ำนสำธำรณสุข ภำยใต้กรอบระยะเวลำ 2557-2560 
(ศูนย์บริกำรกำรแพทย์เฉพำะทำงช้ันเลิศและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า
อาจมีความเสี่ยง ดังนี้ 

- การเตรียมการย้ายพ้ืนที่หากไม่สอดคล้องกันกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณจะท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการ 

- การออกแบบอาคารถ้าไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด จะท าให้เกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง 

- การประชาสัมพันธ์และการท าความเข้าใจกับชุมชนในปัญหาระหว่างก่อสร้าง 
 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

- ตั้งคณะกรรมการประสานงานการเตรียมพ้ืนที่ และการย้ายพ้ืนที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
คณะแพทย์ และส านักงานน้ าบาดาล 

- มีการประชุมกับสถาปนิกเพ่ือศึกษาปัญหาเบื้องต้น 

- จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ และประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

(2) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและพัฒนำทักษะพื้นฐำน 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า -ไม่มี- 

  แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
-ไม่มี- 
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(3) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำร 40 ปี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยประถม 
(ศึกษำศำสตร์)  
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 40 ป ี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าอาจมีความ
เสี่ยง คือ ความล่าช้าของการด าเนินโครงการ อันเนื่องมาจากปัญหาของผู้รับเหมาและวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 

 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

- 

(4) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักวิทยบริกำรสำรสนเทศและส่วนบริกำรชุมชน วิทยำเขตหนองคำย 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการ
สารสนเทศและส่วนบริการชุมชน วิทยาเขตหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าอาจมีความเสี่ยง ดังนี้ 

- งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

- อุปสรรคในการจัดหางบประมาณสมทบท่ีหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

- การด าเนินการก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  

- การส่งมอบงานไม่ตรงตามก าหนดเวลา การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามงวดงาน 

- การทิ้งงานของบริษัทผู้รับเหมา 
 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

9. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกใช้หลักการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและโดย
องค์กรต่างๆ เช่น จุดเด่นและโอกาสพัฒนารายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  
3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 – 2558) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths)  
S1. การมีศูนย์ให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจ

สิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์ นอกจากจะเป็นที่พ่ึงของประชาชนในด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วย
ส่งเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

S2. ที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้สร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจึงเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ภูมิภาคหรือเครือข่ายภูมิภาคต่างๆ จ านวนมาก 

S3. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายมากกว่า 11 ตารางกิโลเมตร ช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา 

S4. ผลงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับของสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

S5. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ตั้งมานาน มีความพร้อมอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ และ
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

S6. มีพ้ืนที่กว้างขวางขนาดใหญ่โดยมีพ้ืนที ่ณ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่จังหวัดชัยภูมิ 70 ไร่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1,170 ไร่ จังหวัดเลย 2,106 ไร่ วิทยาเขตหนองคาย 3,413ไร่ จังหวัดหนองคาย รวมพ้ืนที่ ทั้งหมด
ประมาณ 12,259 ไร่ 

S7. การก าหนดนโยบายทิศทางและนโยบายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” นั้น เป็นความชัดเจนของ
เป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  การพัฒนากลไกพ้ืนฐานด้านวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้แก่  การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  กลุ่มวิจัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ TLO ศูนย์ประสานงาน
เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นต้น มีส่วนส าคัญที่จะผลักดันและส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความส าเร็จในการเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยได้ง่ายข้ึน เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับนานาชาติ (World class) 

S8. คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานท าและศึกษาต่อมากกว่า ร้อยละเฉลี่ย 
80 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณภาพจัดอยู่ในมาตรฐานที่สูงโดยได้การประเมินในความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สูงมากกว่าร้อยละ 80 

S9. การมีกองทุน 40 ปี เพ่ือการพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนวิจัย 40 ปี (วงเงิน 100 ล้าน
บาท) กองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กองทุนเพ่ือการขยายโอกาสแก่นักเรียนใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบุคลากร ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายข้ึน 

2) จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1. บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจ และความสามารถ

ในการแก้ปัญหา ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มีจุดอ่อนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธ์ยังไม่โดดเด่นและยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีน้อย 

W2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นภายใต้การริเริ่มของภาควิชาจึงมีลักษณะแคบ
และขาดการบูรณาการของสาขาวิชาอ่ืนนอกภาควิชาหรือนอกคณะโดยเฉพาะขาดการน าความต้องการจริงของผู้ใ ช้
บัณฑิตมาใช้ในการก าหนดหลักสูตรอย่างจริงจัง การก าหนดวิชาที่มีในหลักสูตรอยู่ในพ้ืนฐานของความเชี่ยวชาญ/ความ
ต้องการของอาจารย์ในภาควิชานั้นๆ ดังนั้น การเกิดหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาในคณะหนึ่งๆ จึง
เกิดยากมาก ส่วนการเกิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหว่างคณะไม่มีเลยและในระดับ
บัณฑิตศึกษามีค่อนข้างน้อย 

W3. คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงระดับนานาชาติยังมีน้อย การวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก ต่างประเทศ
ของอาจารย์ยังมีน้อย 

W4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงและผลงานที่ได้รับการอ้างอิงมี
จ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

W5. ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ได้ มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม 

W6. การน า มข. สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ มข. ยังมีจุดอ่อนเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ จ านวนอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง 

3) โอกำส (Opportunities)  
O1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก (World Class University) 

เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดทิศทาง นโยบาย และการผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายขึ้น
และมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น 

O2. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศอ่ืน  ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการจัดการหลักสูตรร่วม และที่ส าคัญสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
ที่รู้จักกว้างข้ึนในเวทีโลก 

O3. การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลกระทบในวงกว้างต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันจึงเป็นปัจจัย   เชิงบวกหากได้รับการจัดอันดับที่ดีและเป็นปัจจัยเชิงลบหากได้รับ
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การจัดอันดับต่ าแต่เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ค่าคะแนนที่ขึ้นตามตัวชี้วัดการที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม  ดีเลิศด้านการเรียนการสอนและในกลุ่มดีเยี่ยมด้านการวิจัยเป็น
โอกาสที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความเชื่อถือของผู้ เรียน  และจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

O4. การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบ
ข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะไปสู่  การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การประเมินโดยจ าแนกเป็นกลุ่ม
สาขาวิชาต่างๆ เอ้ือให้มีโอกาสให้คณะต่างๆในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันช่วยเหลือกันได้มากขึ้น 

O5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มคือกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยชุมชน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตาม พันธกิจของตนเอง 

O6. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานแบบบูรณาการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 

O7. นโยบายรัฐบาลในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 

O8. การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโดย กพร. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของ Outside in และมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลอันเป็นผลจากการผ่านการประเมิน 

O9. ความต้องการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งจากจ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาในชั้นมัธยมเพ่ิม
สูงขึ้น จากบุคลากรในวัยท างานที่ต้องการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิและจากความต้องการของส่วนราชการที่ต้องการพัฒนา
บุคลากรของตนเป็นการเฉพาะ ท าให้การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขยายตัวได้ 

4) ภำวะคุกคำม (Threats)  
T1. แนวโน้มการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและ  ด้าน

อ่ืนๆ ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ อาจส่งผลให้มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย ท าให้การ
แข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น 

T2. สภาวะความไม่แน่นอนของการปรับสถานะภาพไปสู่ มหาวิทยาลัยในก ากับ เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ในขั้นตอนของนิติบัญญัติท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องบริหารภายใต้ระบบราชการเดิม ซึ่งยังคงไม่คล่องตัวและ
ระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน  เป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัด
อย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง 

T3. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตมีแนวโน้มที่ อาจท า
ให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงตนเองมากขึ้นและอาจส่ง  ผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

 
ที่มา : ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2554  เมื่อวันท่ี 10  มิถุนายน 
พ.ศ.2554   
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10. สรุปสำระส ำคัญแผนและผลกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555-2557 

1. สรุปแผน-ผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2557  

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ 11,661 11,954 11,791 

ผลการรับนักศึกษาใหม่ 9,085 9,263 10,251 
ร้อยละ 78 77 87 

 
1.1 สรุปแผน-ผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2557 ระดับปริญญำตรี 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  7,273 7,422 7,170 
ผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 6,507 6,867 7,911 

ร้อยละ 90 93 110 
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1.2 สรุปแผน-ผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2557 ระดับบัณฑิตศึกษำ

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 4,424 4,532 4,621 
ผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2,578 2,396 2,340 

ร้อยละ 58 53 51 

 
1.3 สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำม กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : วิทยำศำสตร์

สุขภำพ : มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 
สัดส่วนตามแผนฯ 36 : 21 : 43 36 : 19 : 45 36 : 20 : 44 

สัดส่วนตามผลฯ 36 : 20 : 44 35 : 19 : 46 34 : 18 : 48  

 
1.4 สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำมระดับปริญญำตรี : ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

สัดส่วนตามแผนฯ 62 : 38 62 : 38 60 : 40 
สัดส่วนตามผลฯ 72 : 28 74 : 26 77 : 23 
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2. สรุปแผน-ผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2557  

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 37,015 38,881 40,830 

ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 39,517 39,339 39,506 
ร้อยละ 107 102 97 

 
2.1 สรุปแผน-ผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2557 ระดับปริญญำตรี 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี      28,687       29,963       31,217  
ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี      29,464       29,327       29,729  

ร้อยละ 103 98 95 
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2.2 สรุปแผน-ผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2557 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา 8,328 8,918 9,613 
ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา 10,053 10,342 9,777 

ร้อยละ 121 116 102 

 
2.3 สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำม กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : วิทยำศำสตร์

สุขภำพ : มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

สัดส่วนตามแผนฯ 36 : 20 : 44 35 : 21 : 44 35 : 21 : 44 
สัดส่วนตามผลฯ 33 : 20 : 47 33 : 20 : 47 33 : 20 : 47 

 
2.4 สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำมระดับปริญญำตรี : ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

สัดส่วนตามแผนฯ 77 : 23 76 : 24 76 : 24 
สัดส่วนตามผลฯ 75 : 25 74 : 26 75 : 25 
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11. สรุปสถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำง มกรำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2557 
11.1สรุปสถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

อันดับ สำเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 
จ ำนวน 

(ครั้ง) 
1   ขับรถชนกัน หรือชนท้าย  102 

2   ขับรถเสียหลักเอง หรือล้มเอง 42 

3   ขับรถชนฟุตบาท เสาไฟฟ้า ป้ายจราจรหรือสิ่งกีดขวาง 28 
4   คน หรือสัตว์ วิ่งตัดหน้า กะทันหัน 4 

5   อ่ืน ๆ 1 

  รวมทั้งหมด 177 
11.2 สรุปสถิตกำรเกิดอุบัติเหตุ จ ำแนกประเภทบุคคล ประเภทรถ และควำมเสียหำย 

ประจ าเดือน 
ประเภทบุคคล ประเภทรถ ความเสียหาย 

นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บาดเจ็บ เสียชีวิต 

มกราคม 5 1 11 11 8 8 0 

กุมภาพันธ์ 7 3 5 7 8 6 0 
มีนาคม 7 5 2 6 10 7 1 

เมษายน 2 2 4 3 4 3 1 

พฤษภาคม 3 1 5 4 5 3 0 
มิถุนายน 4 1 4 6 8 6 0 

กรกฎาคม 5 2 7 1 12 2 0 
สิงหาคม 13 1 7 11 11 8 0 

กันยายน 18 6 11 19 24 20 0 

ตุลาคม 18 8 25 24 25 22 0 
พฤศจิกายน 18 3 23 23 22 26 0 

ธันวาคม 9 1 14 11 13 11 2 

รวม 104 33 107 126 150 122 4 
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12. งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณ 343,554,000 บำท 

1.1 ค่ำครุภัณฑ์  งบประมำณ 49,357,000 บำท 

1.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณ 294,197,000 บำท 

1.2.1 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  งบประมำณ 144,045,200 บำท 

(1) อำคำรชุดที่พักอำศัยบคุลำกร  1 อำคำร  33,400,000 บำท 

 งบประมาณท้ังสิ้น    80,000,000 บาท 
 เงนินอกงบประมาณ     40,600,000 บาท 
 เงนิงบประมาณ     39,400,000  บาท 
 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      6,000,000  บาท 
 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ     33,400,000 บาท 
(2) อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรคณะวิทยำศำสตร์ 1 หลัง  34,991,800 บำท 

 งบประมาณท้ังสิ้น     466,554,300 บาท 

 เงนินอกงบประมาณ     233,277,100 บาท 

 เงนิงบประมาณ     233,277,200 บาท 

 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      34,991,600 บาท 

 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ      34,991,800 บาท 

 ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ   163,293,800 บาท 

(3) อำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 1 หลัง  45,320,800 บำท 

 งบประมาณท้ังสิ้น    107,500,000 บาท 

 เงนินอกงบประมาณ       54,004,900 บาท 

 เงนิงบประมาณ        53,495,100 บาท 

 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ        8,174,300 บาท 

 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ      45,320,800 บาท 

(4) ก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและพัฒนำทักษะพื้นฐำน 1 หลัง   28,000,000 บำท 

 งบประมาณท้ังสิ้น    280,000,000 บาท 
 เงนินอกงบประมาณ     140,000,000 บาท 
 เงนิงบประมาณ      140,000,000 บาท 
 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ      28,000,000 บาท 
 ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ      70,000,000 บาท 
 ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ     42,000,000 บาท 
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1.2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรกำรศึกษำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 103,429,900 บำท 

(1) อำคำรเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 1  หลัง 103,429,900 บำท 
 งบประมาณท้ังสิ้น    344,205,850 บาท 
 เงนินอกงบประมาณ     172,102,850 บาท 
 เงนิงบประมาณ      172,103,000 บาท 
 ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      35,000,000 บาท 
 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      33,673,100 บาท 
 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ    103,429,900 บาท 

1.2.3 ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค 27,727,900 บำท 

(1) ก่อสร้ำงระบบประปำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 1 ระบบ 27,727,900 บำท 
 งบประมาณท้ังสิ้น    304,961,200 บาท 
 เงนินอกงบประมาณ     152,480,600 บาท 
 เงนิงบประมาณ      152,480,600 บาท 
 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      22,872,100 บาท 
 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ      27,727,900 บาท 
 ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ   101,880,600 บาท 

1.2.4 ค่ำปรับปรงุอำคำรที่ท ำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 8,994,000 บำท 

(1) ค่ำปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 
       ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,994,000 บาท 

1.2.5 ค่ำปรับปรงุระบบสำธำรณูปโภค 8,000,000 บำท 

 (1) ค่ำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคที่มีรำคำต่อหน่วย ต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท 
       รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000 บาท 

 

 

 

 



99 

 

 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ฉ 
แบบฟอร์มกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

และกำรติดตำมประเมินผล 
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1. แบบฟอร์ม กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง (RM 1) 

 

 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับ 
ความเสี่ยง (5) 

รหัส 
(6) 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           

  1.1 ……………………………………………………………………… 
  1.2 ……………………………………………………………………… 
  1.3 ……………………………………………………………………… 

          

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัตงิาน)           
  2.1 ……………………………………………………………………… 
  2.2 ……………………………………………………………………… 
  2.3 ……………………………………………………………………… 

          

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  3.1 ……………………………………………………………………… 
  3.2 ……………………………………………………………………… 
  3.3 ……………………………………………………………………… 

          

4.ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           
  4.1 ……………………………………………………………………… 
  4.2 ……………………………………………………………………… 
  4.3 ……………………………………………………………………… 
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2. แบบฟอร์มแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM 2) 

 
 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์         
  1.1 ………………………………………..         
  1.2 ……………………………………….. 

    2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการความ         
  2.1 ……………………………………….. 

      2.2 ………………………………………..  
    3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ         
  3.1 ……………………………………….. 

      3.2 ……………………………………….. 
    4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล         

  4.1 ………………………………………..  
      4.2 ……………………………………….. 
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3. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM3) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

  1.1 ………………………………………..           
  1.2 ……………………………………….. 

    
  

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน         

  

  2.1 ……………………………………….. 
    

  

  2.2 ………………………………………..  
    

  

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  

  3.1 ……………………………………….. 
    

  

  3.2 ……………………………………….. 
    

  

4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล           

  4.1 ………………………………………..  
    

  

  4.2 ……………………………………….. 
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  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 
 
จัดพิมพ์โดย 
กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร ์
 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
พฤษภำคม  2558 
จ ำนวน 100 เล่ม 
 
จัดพิมพ์ที่  
ศูนย์ผลิตเอกสำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

 


