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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดย
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการด าเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ  โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุม
ภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับการด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จัดท าขึ้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน  และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกัน บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะ
ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
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 าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way) 2013. ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามา
เป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  2) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
(Information and Communication 5) การติดตาม (Monitoring) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว
พบว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการควบคุมและยังไม่
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม จ านวน 2 ด้าน 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1) จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการท าวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2) จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปตามเป้าหมาย 

ค 



 
 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
2.1) จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดท าขึ้นโดย
พิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ ด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 2 ด้าน 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.3 การขาดรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิง

พาณิชย์ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
2.1) การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

3.1) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีประกาศใช้ใหม่ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 

1.1 ที่มำและพัฒนำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การบริหารความเสี่ยงส าหรับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่มาและมีพัฒนาการ ดังนี้ 
1.1.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เป็นการด าเนินการตามรูปแบบหลักบริหารความเสี่ยงที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร. ) ก าหนดอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยให้ส่วนราชการด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์
ผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน และให้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้ส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้ 

1.1.2 กำรควบคุมภำยใน 
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง และจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุง
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objective) เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting Objective) และเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)  

1.1.3 กำรตรวจสอบภำยใน 
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น

อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2551 

1.1.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือพิจารณา

แผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญ เพ่ือหาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดเป็นแนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไขและแนวทางบูรณาการการจัดการความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเข้ากับแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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1.1.5 เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ 
การบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา   เพ่ือให้

สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งรูปตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนรองรับภารวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

1.1.6 เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ปี 2558-2561 
เป็นเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการท างานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

เพ่ือให้สถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ ซึ่งได้
ก าหนดข้อค าถามที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงขององค์กรไว้ ใน ข้อ .2 กลยุทธ์ ข้อย่อย 2.1 การจัดท ากลยุทธ์       
(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีต่อความส าเร็จของสถาบัน  
  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2562 ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 การรายงานความเสี่ยงตามระเบียบควบคุมภายใน 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  

 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ได้ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2555  

 การด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ในปี
การศึกษา 2553 เป็นต้นมา 
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1.2 กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดท า
ขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) 2013. ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปจัดท าแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  2) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
(Information and Communication 5) การติดตาม (Monitoring) 

 

 
 
 

 

 

คณะกรรมการบริ หารความ เสี่ ย งและการควบคุมภาย ใน  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 999/2559  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 และด าเนินการตามกระบวนการ
ของ COSO ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

* 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 



6 

1.2.1 สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Internal Environment)   

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม  
ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจนคือการมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก ซึ่งเอ้ือต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ  ได้แก่ การจัดให้มี
คณะกรรมการก ากับและควบคุมการด าเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินผล รวมทั้งด า เนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

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

(1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม 

(2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
(3) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 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) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
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(2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ หลักการพ่ึงตนเอง 
โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และมีการบริหาร
ราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการจัดการที่มีความคล่องตั วมีประสิทธิภาพที่สามารถ
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 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค ์

( Goals) 

1. พัฒนาสู่การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนานองค์ความรู้ และ
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียน
เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวติของ
สังคม 

มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจใน
การที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและ
สังคม 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค ์

( Goals) 

3. สร้างความเปน็เลิศในการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  มี
บุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง 

4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ วิจัย และบริหาร
จั ด ก า ร  พ ร้ อ ม ที่ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ ตู สู่ อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม น้ า โ ข ง ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑติ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ 
“พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจยั ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ 

8. เป็นศูนย์กลางการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อ
รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

9. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสงัคม เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่
กอปรด้วยความห่วงใยความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม 

10. ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

 
2) กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาจากเอกสาร/รายงานต่างๆ ดังนี้ 

(1) สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558  

(2) สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(3) ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  



9 

(4) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.2554-2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

(5) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557  

(6) ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(7) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียโดย QS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี ค.ศ. 2009 – 2015 

(8) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 2559 

(9) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

(10) สรุปสาระส าคัญแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 

(11) สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระว่าง ปี พ.ศ. 2551-2558 

(12) งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
3) กำรประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

(1) วิเครำะห์ลักษณะของควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
- โอกำส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 1 = น้อยมาก,  2 = น้อย,  

3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
- ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 

คือ 1 = น้อยมาก,  2 = น้อย3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
(2) จ ำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกกลุ่มของความเสียงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(2.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(2.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   
(2.3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(2.4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

http://security.kku.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/07/Statistic51-58.xlsx
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(3) กำรจัดล ำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                         

 

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

4) 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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5) กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงคงเหลือ
จากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งยังคงต้องมีปัจจัยเสี่ยง 
จ านวน 2 ด้าน 3 (2) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีปัจจัยเสี่ยง 
3 ด้าน 5 ปัจจัยเสี่ยง  

1.2.4 ข้อมูลและกำรสื่อสำร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 

1.2.5 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. 2559 
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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 เดือน รายงานต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 

1.2.5 แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีท่ีผ่ำนมำ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 

1. ด้านกลยุทธ์ 7 2 17 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 10 7 16 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 1 7 

4. ด้านธรรมาภิบาล 1 - - 
 

 

 

 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 



14 
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ส่วนที่ 2 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้วพบว่าในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการควบคุมและยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย  

1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม จ านวน 2 ด้าน 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1) จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการท าวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2) จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปตามเป้าหมาย 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
2.1) จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
จากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ ด าเนินการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง 2 ด้าน 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1) การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.2) จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.3) การขาดรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
2.1) การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

3.1) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีประกาศใช้ใหม่ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
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2.1 ควำมเสี่ยงคงเหลือจำกแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 
1.   ด้ำนกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และมสีมรรถนะระดับ
สากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บน
ฐานของความเป็นไทย 
 

1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการท า
วิจัยไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
 
ข้อมูลสารสนเทศ :  
จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิต มีจ านวนต่ ากว่า
เป้าหมายการรับตามแผน และมีแน้วโน้มลดลงระหว่าง
ปีการศึกษา 2556-2558 
 -ปี 2556 แผน=4,532 /ผล = 2,396 
 -ปี 2557 แผน=4,611 /ผล = 2,340 
 -ปี 2558 แผน=4,979/ผล = 1,946 

(1) ประชาสมัพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยก าหนด
เป้าหมาย คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
(2) ทบทวนแผนการผลิตบณัฑติ กระบวนการรับนักศึกษา 
เพื่อหาแนวการรับนักศึกษาทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
และการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรักเข้าศึกษา 
(3) เปิดหลักสูตรบณัฑิตศึกษาทีส่อดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ และตลาดแรงงาน 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/

หน่วยงาน 

ต.ค.58-ก.ย.
59 

1.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยตน้แบบใน
การน าเอาหลักการของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและ
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู ่มหาวทิยาลัย
ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา 

 
1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด เป็นไปตามเปา้หมาย  
 
 
 
 
 
 

 
(1) ก าหนดมาตรการในการผลักดนัโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ฝ่ายวิจัยฯ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
ต.ค.58-ก.ย.
59 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงาน 

2.1 กำรพัฒนำบุคลำกร                              

▪ เพื่อให้ระบบการบรหิาร 
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิที่ดีตอ่

มหาวิทยาลยั  

 
 
2.1.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ( 80 %) 
 
ข้อมูลสารสนเทศ :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 = 57.00 %   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 = 58.28 % 

 
 
(1) ก าหนดมาตรการส่งเสรมิ/พี่เลีย้ง  
การขอต าแหน่งทางวิชาการและครอบ 
คลุมทุกกลุม่ 
(2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสูต่ าแหน่งทาววิชาการของบุคลากร
สายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(3) ปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และสญัญาการเข้าร่วม
โครงการให้มีข้อผูกพันในการยื่นเอกสารขอต าแหน่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  
คณะ/

หน่วยงาน 

 
 

ต.ค.58-ก.ย.
59 
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2.2  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 
1.   ด้ำนกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

      ▪ บัณฑติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น 
ผู้มีคณุธรรม มีจริยธรรม    มีความรู ้
ความสามารถ   เชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิต 
ที่พร้อมท างานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม
อย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเขา้สู่
ศตวรรษที่ 21 

 
1.1.1 การพัฒนาคณุภาพหลักสตูรไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
 
ข้อมูลสารสนเทศ :  

ปีการศึกษา 2557  มีหลักสูตร 338 หลักสูตร  
ผ่านการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 300 
หลักสตูร (88.76%) 
 

 
(1) พัฒนาคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 

คณะ/หน่วยงาน 

 

ต.ค.58-ก.ย.59 

 1.1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษาไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา (ร้อยละ 5)  

ข้อมูลสารสนเทศ :  
จากผลประเมินคณุภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

2557  มีผลการด าเนินการเท่ากับ ร้อยละ 1.42 
 

(1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศเพื่อเชิญชวน
ให้นักศึกษามาศึกษาต่อท่ีหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
(2) ก าหนดมาตรการในการผลักดนัการเพิ่มจ านวน
นักศึกษานานาชาติระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามแผน 
(3) ปรับกระบวนการรบัเข้าให้มีความหลากหลายเพื่อ
สามารถรับนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านได ้
 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

 

ต.ค.58-ก.ย.59 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 
1.2 ด้ำนกำรวิจัย 
 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพสูง เปน็ท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมี
ศักยภาพในการสร้างผลประทบเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
วัฒนธรรม 

 
1.2.1 การขาดรายได้จากผลงานวจิัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสูเ่ชิงพาณิชย ์
 
ข้อมูลสารสนเทศ :  
จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 5  เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 16 เรื่อง 

 
พัฒนาระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
(1)  จัดกิจกรรมเผยแพร่ การเจรจาต่อรองและการ
อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
(2)  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประชาสมัพันธ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

 

ต.ค.58-ก.ย.59 

2. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2.1.1 การแทรกแซงเว็บไซต ์การก่อวินาศกรรม ความ
ผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮารด์แวร์ 

(1) ก าหนดมาตรการด าเนินการปอ้งกัน ในแผนรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี 

 ก ากับดูแล การบ ารุงรักษา การตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องของ ระบบ การท าส าเนาฐานข้อมูล  

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้   

- ปิดกั้นการเข้าถึงเครื่องที่ให้บริการ 

- ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 

- ส ารองข้อมูลล่าสุด เพื่อเตรียมความ
พร้อมในสถานการณ์การกูค้ืน 

- ตรวจสอบปญัหา ปิดช่องโหว 

ฝ่ายวิชาการฯและ 
ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

ต.ค.58-ก.ย.59 

3. ด้ำนธรรมำภิบำล กฎหมำย ระเบียบ 
 การเป็นมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ 

 
3.1.1 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับท่ีประกาศใช้ใหม่ 

 
(1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมช้ีแจง
แก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 

 

 
ต.ค.58-ก.ย.59 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร  

ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ที่ 999/2559  

ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 
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ภำคผนวก ข 
 

นโยบำย/โครงสร้ำง/ขั้นตอน 

และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 
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ภำคผนวก ข 
นโยบำย/โครงสร้ำง/ ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559

  

1. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถบูรณาการเครื่องมือ/แนวทางการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยสามารถคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2558 โดยอาศัยการ

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการด าเนินงานจากการมองภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่โครงสร้าง กระบวนการ และ

วัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผนวกเข้ากับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  โดยการ

ประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและจัดท าแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุตามพันธกิจ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความไม่แน่นอน โดยการ

ป้องกันและเพ่ิมมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการที่ดี (Good Governance) จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1) การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส าคัญ และ 
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2) การบริหารความเสี่ยงให้มีการด าเนินการที่เป็นระบบตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการติดตามและ 
ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3)  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่บูรณาการร่วมกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ

เสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

4)  บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักเสมอว่าการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรจ าเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 

5) การปฏิบัติและการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6) มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

แนวปฏิบัติ ขั้นตอน นวัตกรรมและระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 เพ่ือให้กลไกการบริหารจัดการที่ได้น าระบบบริหารความเสี่ยง ในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนสู่การบรรลุตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดขั้นตอน การด าเนินการ/กิจกรรม และปฏิทินการจัดท าแผนการบริหาร

ความเสี่ยงกละการติดตามประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

สภามหาวิทายาลัย 

อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณะกรรมการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง มข. 

คณบดี/ผู้อ านวยการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายใน 

คณะ/หน่วยงาน 

กองแผนงาน 

สำยกำรด ำเนินกำร 

กำรสื่อสำร 
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3.1 ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุความเสี่ยง  

(Event Identification) 

 

2 

ประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 

 

3 

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

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นตน้ 
(4) การวิเคราะห์ความผดิพลาดของมนุษย์ 

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

ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 

 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสีย่ง 

 

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

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง

 

(

R
i
s
k
 
M
a
p

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

กระบวนการ 
 

ตามแบบฟอรม์ RM1 

 

ตอบสนองความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 

 

4 

จดัการความเสี่ยง 

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

โดยมีมาตรการติดตาม 
(3) ความเสี่ยงสงู :ควบคุมความเสีย่ง 

โดยมีแผนการควบคุม 
(4) ความเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนการควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง 

จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ติดตามความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

 

5 

(1) รายงาน รอบ 6, 9เดือน - รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  

ตามแบบฟอรม์ RM3 
 

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 

- จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก าหนดมาตรการการ
ควบคุม 

- มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ 

 

(2) รายงาน รอบ 12เดือน 1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  
และอธิการบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3 

ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
1 

ขั้นตอน 

 

การด าเนินการ/กิจกรรม 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

เพ่ือด าเนินการ 

(1) ศกึษาภาพรวมขององค์กร 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 

(3) แบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 
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3.2 ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงกละการติดตามประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่วงเวลำ กิจกรรม 

ตุลำคม ปีที่ผ่านมา  คณะ/หน่วยงำน 
1. ปรับปรุง/แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดบัคณะ/หน่วยงาน  

  มหำวิทยำลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการด าเนนิการตามแผนการบริหารความเสีย่ง ปงีบประมาณที่ผา่นมา  
2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณต่อไป 

พฤศจิกำยน ปีที่ผ่านมา  มหำวิทยำลัยรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปทีี่ผ่านมาต่อ
ผู้บริหารสูงสดุ 

 คณะ/หน่วยงำน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีทีผ่่าน
มาต่อมหาวิทยาลัย 

ธันวำคม ปีที่ผ่านมา-กุมภำพันธ์ 
ปีปัจจบุัน 

 มหำวิทยำลัย  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลยั 
2. เสนอแผนการบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
  คณะ/หน่วยงำน 

1. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
2. ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ/หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ 

ให้มหาวิทยาลัย 
เมษำยน ปีปัจจุบนั  มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัย อธิการบดี  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำนรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการ
คณะ/หน่วยงาน 

กรกฎำคม–สิงหำคม  
ปีปัจจบุัน 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำนรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการ
คณะ/หน่วยงาน 

ตุลำคม-พฤศจิกำยน  
ปีปัจจบุัน 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ต่อ อธิการบดี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลยั 

 คณะ/หน่วยงำน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
ต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบด ี
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ภำคผนวก ค 
ตำรำงแสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 



34 

 

 

 



35 

ภำคผนวก ค ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับของโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์             
 กลยทุธด้์ำนกำรผลิตบัณฑิต 

           
1.1 จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการ

ท าวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  

S1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่ ากวา่เป้าหมาย การเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่น้นการวิจยั 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
<50% 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย
50%-59% 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย
60%-69% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
70%-79% 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

80% ขึ้นไป 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรไม่เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

S2 ร้อยละของจ านวนหลักสตูรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน 

30% 25% 20% 15% 10% - - ปรับปรุง
หลักสตูร 

หลักสตูร
ถูกปิด 

มหาวิทยาลัย 
ถูกปิด 

1.3 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษาไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย(5%)  

S3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษานานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

4.51%-
5.00% 

3.51% -
4.50% 

2.51% -
3.50% 

1.51% -
2.50% 

0.00% -
1.509% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.4 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจาก
ตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย (5%) 

S4 ร้อยละของแลกเปลีย่นไปและมาจากต่างประเทศ การประเมินคณุภาพ 
4.51%-
5.00% 

3.51% -
4.50% 

2.51% -
3.50% 

1.51% -
2.50% 

0.00% -
1.509% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย  
          

1.6 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไมเ่ป็นไปตามแผน 

S3 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ การไดร้ับงบประมาณในปีถัดไป 

100% 90% 80% 70% 60% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
1.7 การขาดรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

ทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสูเ่ชิงพาณิชย์ 
S4 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การหารายงไดเ้พื่อพ่ึงตนเองของมหาวิทยาลับ 

25 20 15 10 5 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 ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน            
 ด้ำนบุคลำกร 

           
2.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทาง

วิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย ( 80 %) 
O1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่น้นการวิจยั 

>80% 70-79% 60-69% 50-59% <40% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.2 สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกยังต่ ากว่า
เป้าหมาย ( 80 %) 

O2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก การประเมินคณุภาพ 
>80% 70-79% 60-69% 50-59% <40% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ            

2.3 การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยและสัดส่วนคา่ใช้จ่ายด้าน
ต่างๆ ในแต่ละหลักสูตรยังไมค่รบทุกคณะ 

O3 ร้อยละของจ านวนคณะที่มีการวิเคราะหต์ันทุนต่อหน่วย การประเมินคณุภาพ 

10% 20% 30% 40% 50% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
3.1 เครือข่ายและระบบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

สนับสนุนการตัดสินใจยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
IT1 จ านวนระบบฐานข้อมลูตามพันธกิจ 5 ด้าน ความสะดวกในการด าเนินงาน 

มี 5 ด้าน ม ี4 ด้าน มี 3 ด้าน มี 2 ด้าน มี 1 ด้าน น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
3.2 ภัยธรรมชาติท าให้มผีลต่อกระแสไฟฟ้า หรือ

ระบบสายน าสัญญาณขัดข้อง 
IT2 จ านวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดต่อปี ระยะเวลาทีไ่มส่ามารถใช้งานได ้

<3 ครั้ง 3-5 ครั้ง 6-8 ครั้ง 9-11 ครั้ง >12 ครั้ง <3 ชม 3-5 ชม. 6-11 ชม 12-23ชม >24 ชม 
3.3 การแทรกแซงเว็บไซต ์การก่อวินาศกรรม 

ความผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร ์
IT3 

จ านวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดต่อปี ระยะเวลาทีไ่มส่ามารถใช้งานได ้
<3 ครั้ง 3-5 ครั้ง 6-8 ครั้ง 9-11 ครั้ง >12 ครั้ง <3 ชม 3-5 ชม. 6-11 ชม 12-23ชม >24 ชม 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 

4.1 กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ :  
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับท่ีประกาศใช้ใหม่ 

G1 จ านวนครั้งของกระแสความไม่เข้าใจท่ีเกิดขึ้น มี
บรรยากาศ
คลุมเครือใน
หน่วยงาน 

มีการ
วิพากษ์ 

วิจารณ์ใน
วงแคบ 

มีกระแส
วิพากษ์ใน
สื่อต่างๆ 

มีการ
ร้องเรียน 

มีการ
ฟ้องร้อง 
คดีความ 

> 12 เดือน
ต่อครั้ง 

9 เดือนต่อ
ต่อครั้ง 

6 เดือนต่อ
ครั้ง 

2-3 เดือน
ต่อครั้ง 

ทุกเดือน 
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ภำคผนวก ง 
 กำรระบุควำมเสี่ยง 

และกำรประเมินควำมเสี่ยง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
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ภำคผนวก ง กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

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 านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการท าวิจัยไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

  
 4 

  
 4 

  
16 

 
S1 

 

- ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 58 
 

1.1.2 การพัฒนาคณุภาพหลักสตูรไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 4  
 

3 
 

12 
 

S2 
 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557  

1.1.3 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5 3 15 S3 
 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

1.1.4 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากตา่งประเทศไมเ่ปน็ไปตามเป้าหมาย (5%) 4 2 8 S4 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

1.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการน าเอาหลักการของ
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ

1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 4  
  

 3 
  

12  
  

S5 - ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 58 

- สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2558  
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

พัฒนางานประจ าและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อน า 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู ่
มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1.2.2  การขาดรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย ์

3 4 12 S6 - ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2559 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน        

2.1 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร                              

     ▪ เพื่อให้ระบบการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิที่ดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย ( 80 %) 4 4 16 O1 -  ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

2.3.2 สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกยังต่ ากว่าเป้าหมาย ( 80 %) 2 4 8 O2 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

2.2  ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

       ▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยและสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในแตล่ะหลักสูตรยังไม่ครบทุกคณะ 

2 2  4 O3 
 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน มข. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

3. ด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

   ▪ เพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

3.1.1 ระบบสารสนเทศข้อมลูของมหาวิทยาลยัยังขาดความสมบรูณใ์นการเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

3 3 9 T1 - ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2559 

3.12  ภัยธรรมชาติท าให้มผีลต่อกระแสไฟฟ้า หรือระบบสายน าสญัญาณขดัข้อง 3 2 6 T2 - ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2559 

3.1.3 การแทรกแซงเว็บไซต ์การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร ์ 4 3 12 T3 - ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2559 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มำของแหล่งข้อมูล 

4. ด้ำนธรรมำภิบำล 

    ▪  เพื่อให้การบรหิารงานมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ 

4.1.1 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ :  บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับท่ีประกาศใช้ใหม่ 

4 3 12 G1 
 

-  ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2559 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง มหำวทิยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ภำคผนวก จ 
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห ์

และประเมินควำมเสี่ยง 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ภำคผนวก จ 
 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

             

1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558   

2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

3. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

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

 

5. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557   

6. ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

7. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดย QS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี ค.ศ. 2009 
– 2015 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 2559  

9. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis)  

10. สรุปสาระส าคัญแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557  

11. สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระว่าง ปี พ.ศ. 2551-2558  

12. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

http://security.kku.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/07/Statistic51-58.xlsx
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1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำร/ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 3,417 2,834 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 11,406 10,976 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 4,168 2,234 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75 56.69 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 1,717.2781 1,555.6230 

2. ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 500,000 710,405 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ โครงการ 200 194 

- จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ 800 630 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

- ร้อยละความแม่นย าในการวินิจฉัย ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 90 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ล้านบาท 48.08100 48.20300 

3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน
และโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

โครงการ 6 6 

- จ านวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ 

คน 3,200 1,517 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 80 
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

- ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่นทางวิชาการและศิลปวฒันธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้
ความเข้าใจศลิปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 75 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 15.93100 15.93100 

4. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 1,584 1,296 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 4,158 5,849 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,206 1,181 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 86.86 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 707.10730 708.36400 

5. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ คน 3,311 2,740 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 11,035 10,680 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,343 2,078 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 60.37 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 173.94800 174.14220 

6. ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม โครงการ 7 7 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 185,000 140,627 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละของโครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 100 
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ล้านบาท 1.97000 1.97000 

7. ผลงำนวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลย ี    

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนโครงการวิจยั โครงการ 179 174 

- จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครงการ 135 141 

- จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 135 141 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 206.77900 218.97900 

8. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิต สำขำวิชำท่ีขำดแคลน    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม-่สาขาทันตแพทย์ คน 25 25 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาแพทยศาสตร ์ คน 380 380 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาทันตแพทย์ คน 150 150 

- 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 183.9000 183.9000 

9. โครงกำรผลิตแพทย์และพยำบำลเพ่ิม    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม-่สาขาแพทยศาสตร ์  204 204 

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม-่สาขาพยาบาล  80 80 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาแพทยศาสตร ์ คน 920 920 

- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาพยาบาล คน 320 320 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาแพทย์ศาสตร ์ คน 32 32 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาล คน 80 80 
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ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 95 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 406.34900 406.34900 

10. โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

   

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุน คน 4,560 4,560 

- ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีผู่้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ด้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 100 

11. ผลงำนให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือกำรศึกษำและวิจัย    

- จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบตัิงาน คน 1,700 2,407 

- จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง งาน 120 197 

- จ านวนผู้ป่วยนอก คน 770,000 1,007,212 

- จ านวนผู้ป่วยใน คน 55,000 51,063 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 711.76900 711.76900 

12. ผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้    
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :    

- จ านวนโครงการวิจยั โครงการ 55 40 

- จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครงการ 50 34 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :    

- จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 50 34 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ :    

- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 68 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    

- ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ก าหนด ล้านบาท 75.30600 75.31700 
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2.ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบริหำรจัดกำรที่ดี       
1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจดัการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 5 5 3 

1.2 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 5 5 3 

(high performance organization)       

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตบัณฑิตที่ดี       
2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 5 5 3 

2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 85 91.18 3 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา 85 95.68 3 

2.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 5 5 3 

2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีุณวุฒิปรญิญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 80  69.7 2 

2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

80 59 2 

2.7 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 5 5 3 
2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

5 5 3 

2.9 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำนักศกึษำ       
3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสรา้งสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม 

5 5 3 

3.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวิจัย       
4.1 ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research 
Based University) 

5 5 3 

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 220,000 598,725 3 

4.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวตักรรมต่องบประมาณทั้งหมด 10 10.50 3 

4.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยัประจ าทีไ่ดร้ับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายใน 
และจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

45 53.38  3 

4.5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ 
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

45 57.18 3 
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ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประเมิน
ตนเอง 

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

85 178  3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำร       

5.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ 10 5 3 

5.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก
ต่องบประมาณทั้งหมด 

1.0 1.56 3 

5.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี       

6.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรกัษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 3 

6.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

0.5 0.57  3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพและระบบประกนัคุณภำพ       

7.1 ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี .     

8.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์เกา่ที่ร่วมสร้างความเขม้แข็งและขับเคลื่อนให้กับ
มหาวิทยาลยั 

5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 ชุมชนสมัพันธ ์       
9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 5 5 3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

10.1 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการทรัพยากร และทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

5 5 3 

10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 65 71 3 
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2. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2548-2557 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 - 

2557 4.4643 - 
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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 การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะไทยจะเป็น
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 าในด้านนี้ระดับโลกสอดคล้องกั บ
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
ยิ่งขึ้น  

   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) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นบรรณาธิการวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
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 ส่งผลให้ได้รับทุนเพิ่มขึ้นเป็นระยะที่ 2 จ านวน 1.1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งประสานงาน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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 2557  

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 

2557 4.26 

 
 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งมีการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “อุทิศเพ่ือสังคม”  

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการพัฒนา
ประเทศ   

3. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถน าความรู้และงานวิจัย
ต่อยอดสู่การบริการทางวิชาการท้ังในรูปแบบของการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนแบบให้เปล่าและการบริการวิชาการ
ให้เกิดรายได ้

4.  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการท างานร่วมกัน  มีความผูกพัน ห่วงใย ใส่ใจต่อองค์กร ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้เป็น SMART CAMPUS ที่ทันสมัย โดยมีการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย  มีการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กร 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  

ข้อเสนอแนะโดยภำพรวม 
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้รับ

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
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2. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ด้านต่างๆ ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลความส าเร็จที่เกิดขึ้น มากกว่าการวัดผลด้านจ านวนและความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

3. มหาวิทยาลัยควรก ากับการรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อ
กรรมการบริหารตามขั้นตอน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

4. มหาวิทยาลัยควรรักษาระบบและกลไกการด าเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมี
ผลลัพธ์ไปสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก” 

แนวปฏิบัติที่ดี 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นนานาชาติผ่านโครงการสหกิจศึกษา

นานาชาติ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง  
1. มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของสังคม มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ และ

ตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 
2. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านการคิดเชิงบูรณาการและการ

พัฒนาสู่สากลโดยเฉพาะการจัดโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
1. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้

สะท้อนถึงการเป็นบัณฑิต "พร้อมท างาน" โดยมอบหมายให้ทั้งหลักสูตร คณะวิชา และกองกิจการนักศึกษามีการ
จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านความพร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีพ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในตัวนักศึกษาอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการประเมินผล
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น อีกทั้งการประเมินโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาควรเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
มากกว่าการวัดผลด้านจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  

2. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูล
ด้านบุคลากร ด้านวิจัย ด้านนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
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จุดที่ควรพัฒนำ  
มหาวิทยาลัยได้มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างจริงจัง แต่ยังมีหลักสูตรที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์การก ากับมาตรฐาน จ านวน 38 หลักสูตร และผ่านจ านวน 300 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 338 
หลักสูตร  

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์

ในองค์ประกอบที่ 1 ผ่านระบบและกลไกของฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประกันคุณภาพ  
2. ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องต้องก ากับติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 

ตามประกาศฯ รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และให้มีระดับคุณภาพสูงยิ่งขึ้นจนสามารถเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ  
โดยมีแผนและระบบการก ากับติดตามที่ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนด้านการวิจัยที่ชัดเจน และมีประสิทธิผล โดยมีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ 

ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรือ งานสร้างสรรค์ มีการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัย รวมถึงมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยท าให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ด้านการวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนด้านงานวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น มีกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย
และสถาบันวิจัยที่เข้มแข็ง ท าให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและสามารถผลิตผลงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย 

3. มีระบบกลไกที่ช่วยสนับสนุนคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 
จนมีผลงานการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในประเทศ จ านวน 737 ผลงาน และสามารถยกระดับ
ผลงานวิจัยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

คณะ และลดความซ้ าซ้อนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการก ากับ ติดตามและสนับสนุนและวางกลยุทธ์ให้บางคณะที่มีเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย และสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยในคณะดังกล่าวสร้างผลงานและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ให้เพ่ิมมากข้ึน  

3. มหาวิทยาลัยควรมีสถานที่จัดแสดง จ าหน่ายนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์เพ่ือสะท้อนศักยภาพ
ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้กับ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และสร้างภาพลักษณ์องค์กร   
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องค์ประกอบท่ี  3 กำรบริกำรวิชำกำร  
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 

ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนางานตามขั้นตอนในระบบคุณภาพ มีบรรยากาศการท างานที่ดี
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

2. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นต้นแบบซึ่งประสบความส าเร็จก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของต าบลนาอ้อ จังหวัดเลย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนรังกาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น และมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จนสามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้ท้ังในและต่างประเทศ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสร้างประโยชน์แก่ชุมชนแบบให้เปล่าและการบริการวิชาการให้

เกิดรายได้ จึงควรมีการวางกลยุทธ์ทางการเงินและก าหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ชัดเจนจากการบริการวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบท่ี  4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในระเบียนกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการภาษาถ่ิน(ไทน้อย) งานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนวัตถุประสงค์โดย

เน้นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม รวมทั้งมีการประเมินผลความส าเร็จดังกล่าว 
องค์ประกอบท่ี  5   กำรบริหำรจัดกำร              
จุดแข็ง   
1. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายที่ชัดเจน

ต่อเนื่อง และมีการก ากับติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย เช่น มีคณะกรรมการก ากับ
องค์กรที่ดี คณะกรรมการด้านการเงิน เป็นต้น   

2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลองค์กรเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ ประจ าปี 2557 
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3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี โดยการจัด KKU 
Show and Share 2014 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบัน ท าให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบัน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการท า R2R  UKM (6 สถาบัน)  มข.-มอ. เป็นต้น 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและมีมาตรการให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการจัดการความรู้ไปใช้ในระดับ

คณะและหน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนำ  
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยและสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ

ในแต่ละหลักสูตร แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ (ไม่มีคะแนนการประเมิน จ านวน 5 หน่วยงาน) 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามให้ทุกคณะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยให้

ครบทุกหลักสูตร และสะท้อนสัดส่วนค่าใช้จ่ายครอบคลุมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การเรียนการสอน  
และความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
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6. ผลกำรติดตำมและประเมินผลงำนของอธิกำรบดีตำมนโยบำยและพันธกิจในกำรบริหำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลงำนอธิกำรบดีฯ 
    6.1 บริบทกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

    การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงของอธิการบดีคนปัจจุบันเป็นการบริหารงานภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555 – 2558 ที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 – 2558 และกรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 นอกจากนี้ พบว่า อธิการบดีได้น าผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี
ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปีงบประมาณ 2556 มาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการก ากับติดตามและการประเมินผลฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) งานส าคัญที่อธิการบดีต้องการด าเนินการในอีก 
12 เดือนข้างหน้า 2) ประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเชิงการพัฒนา  โดยในการน าข้อเสนอแนะดังกล่าว
อธิการบดีได้น ามาสู่การปฏิบัติในหลายระดับ โดยบางข้อเสนอแนะได้น ามาใช้เป็นหลักในการบริหารงาน บางส่วนอยู่ใน
ระดับของการศึกษาข้อมูลและหรือวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ บางส่วนได้ถูกก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องและได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแล้ว ทั้งในลักษณะของโครงการริเริ่ม โครงการน าร่อง และ
โครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีบางประเด็นที่พบว่า ยังคงเป็นข้อเสนอแนะต่อเนื่องจากการก ากับติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้ 
จึงสะท้อนให้เห็นว่าระดับของผลการปฏิบัติในข้อเสนอแนะบางประเด็นยังปรากฏผลในเชิงรูปธรรมที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  

 
    6.2 ผลงำนอธิกำรบดีตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

6.2.1 ควำมส ำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยภาพรวมการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นของ

อธิการบดี พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม 5 ( X = 3.67,              
S.D. =1.23, % = 73.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด และอยู่ในระดับมาก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

4 การวิจัย ( X = 4.03, S.D. =1.15) รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ( X = 
3.91, S.D. =1.16) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจต่ าที่สุดคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพ่ึงตนเองได้ ( X = 
3.16 , S.D.= 1.36) 

6.2.2 กำรบรรลุเป้ำหมำยรวม ใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ (1.1) ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เท่ากับ ร้อยละ 70.99 (1.2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า เท่ากับ ร้อยละ 118.87 ด้านที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการจัดการองค์กรที่ดี ผลการด าเนินงาน 

ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ( X = 4.27,   
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S.D. = 0.65, % = 85.40) ด้านที่ 3 มหาวิทยาลัยที่พ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ดังนี้ ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่องบประมาณทั้งหมด เท่ากับ    ร้อยละ 65 

6.2.3 กำรบรรลุพันธกิจของมหำวิทยำลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ผลการด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวพิจารณาจากค่าคะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556 ในทุกมิต ิได้ 4.4645 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับด ี

6.2.4 กำรบรรลุวิสัยทัศน์ จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
น าระดับโลก โดยเทียบเคียงกับการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่า เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 
ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ
การจัดอันดับที่ 6 ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย อันดับที่ 171-180 ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเซีย และอันดับที่ 
700+ ของโลก โดย QS University Ranking ปีล่าสุด (ค.ศ. 2014)  

6.2.5 คุณลักษณะของอธิกำรบดี ด้ำนภำวะผู้น ำ มนุษยสัมพันธ์ และควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยสอบถามผู้ให้

ข้อมูลหลากหลายกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอธิการบดี ด้านภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์สุจริต 

พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากคะแนนเต็ม 4 (ช่วงค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.11 – 3.84) 

และภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 3.37, SD = 0.74,% = 84.25) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ( x = 3.84, SD = 0.51, % = 96.00) (2) เป็นผู้มี

ความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( x = 3.71, SD = 0.66, % = 92.75) (3) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ( x = 3.65, SD = 

0.63, % = 91.25) ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนต่ าสุด 3 อันดับแรก (แต่ยังอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก) คือ (1) มีความ

โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ ( x = 3.11, SD = 1.05, % = 77.75) (2) ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน คณะ/หน่วยงาน 

นักศึกษาและผู้มีส่วนร่วม ( x = 3.12, SD = 0.75, % = 78.00) (3) ส่งเสริมการใช้งบประมาณที่สัมฤทธิผลและคุ้มค่า               

( x = 3.13, SD = 0.88, % = 78.25) 

 

6.3. จุดเด่นในกำรพัฒนำและบริหำรมหำวิทยำลัย   
จากผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่ามีผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย
หลายประการ ดังนี้  

6.3.1 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์บริเวณบึงสีฐาน ทางเท้า และระบบการจราจรที่เป็นจุด
เสี่ยงอันตราย เช่น การจัดท าวงเวียนบริเวณสี่แยกคณะเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์  บริเวณหน้าส านักงาน
อธิการบดี การจัดท าทางเท้า เส้นทางจักรยาน เป็นต้น 
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6.3.2 การหารายได้เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองมีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งการหารายได้จากการบริหารจัด
การเงินสะสมและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ หาหนทางในการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย 

6.3.3 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและ
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ประกอบด้วย (1) โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว (3) โครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตาม
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการด าเนินโครงการดังกล่าวท าให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการได้รับการดูแล
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาในระยะต้นๆ ท าให้มีโอกาสหายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้อีกนาน บางชุมชนก็มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมอาชีพจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

6.3.4 การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยซึ่งสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น  
  1) เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบด ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากใบอ้อย ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส    ซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน หรือ Silver Prize ในการประกวดและ
แสดงผลงาน Seoul International Invention 2014 หรือ SIIF  
  2) สารปรุงแต่งสีแดงที่มีสารสกัดจากซังข้าวโพด ผลงานพริกยอดสนเข็ม 80  
  3) การแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีและการรับรู้สีสันของภาพศิลปะ โดยใช้ระดับเสียงส าหรับคน
ตาบอดสนิทตั้งแต่ก าเนิด  
  4) ผลิตภัณฑ์น้ ายาหยอดหูจากน้ ามันหอมระเหยส าหรับรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข  คว้ำ
รำงวัล Bronze Prize จำก KIPA (Korea Invention promotion association) ในการร่วมประกวดและจัด
แสดงนิทรรศการในงาน “Soul International Invention Fair 2014”  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 

6.3.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal ทั้งในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติมีแนวโน้มที่เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินของ SciVal พบว่า มีผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่า Field Weight Citation Index (FWCI) เป็น 1.5 หมายถึง ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในกลุ่มที่เก่ียวข้องถูกอ้างอิงมากกว่าผลงานในสาขาเดียวกันในระดับโลกถึง 50%  
 6.3.6 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส านักวิทยบริการ ร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ
ทางกายภาพและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile unit) เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet หรือ Notebook ภายใต้
ระบบปฏิบัติการทุกระบบ เช่น  

 1) ส านักวิทยบริการด าเนินการปรับปรุงสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ทรัพยากรของส านักวิทย
บริการได้แบบ 24/7 หมายถึงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วันในสัปดาห์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมี
นักศึกษามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 2 -3,000 คน ทุกวัน 
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   2) REG-KKU ส าหรับนักศึกษาให้สามารถติดตามข่าวสารของส านักทะเบียนและประมวลผล  โดยสามารถ
ดูตารางเรียนและเกรด ตารางสอนอาจารย์ และตารางการใช้ห้อง ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 
   3) Student Activity เพ่ือดูผลการท ากิจกรรมของนักศึกษาตลอดทั้งปี เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน
กิจกรรมว่าครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือไม ่
   4) DORM เป็นโปรแกรมจองห้องพักของหอพักมหาวิทยาลัยและหอพักเครือข่าย ซึ่งอ านวยความสะดวก
ให้แกน่ักศึกษา 

 5) Library Social Space เป็นระบบการจองห้องเพ่ือใช้ส าหรับการค้นคว้าของส านักวิทยบริการ 
 6)  i-KKU เป็นระบบข้อมูลข่าวสารของทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน

ระบบทางไกลได้ เป็นต้น 
 
6.4 ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness) ของงำนในรอบ 6 เดือนข้ำงหน้ำ 

6.4.1  การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร
ของคณะวิชา / ศูนย์ /สถาบัน / ส านัก ให้มีความเข้าใจในระบบบริหารงานทั้งระบบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งได้  

6.4.2  การพัฒนาการปรับปรุงระบบการท างานที่สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพที่ดี 
 
6.5 งำนส ำคัญท่ีอธิกำรบดีต้องกำรท ำให้ส ำเร็จในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ 

1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส าเร็จตามแผนการเบิกจ่าย  
2) การบริหารสัญญาก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ และโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วมของประชาคมภายใน

มหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
4) การพัฒนาระบบการสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวางแผนของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยง

ระหว่างผู้บริหารสู่คณะ/หน่วยงาน  
5) การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน TQF  
6) การทบทวนกระบวนการสร้างความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่การจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University) 
7) การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างระบบขนส่งมวลชนใหม่ให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัย 
8) การจัดเตรียมความพร้อมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก้าวไปสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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6.6 ควำมต้องกำรช่วยเหลือจำกสภำมหำวิทยำลัยในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ 
6.6.1  การก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถพัฒนา

ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีต าแหน่งวิชาการ 
6.6.2  การก าหนดนโยบายการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ของคณะวิชาและหน่วยงาน

ต่างๆ ย้ายไปสังกัดที่ส านักงานอธิการบดีทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถหมุนเวียนบุคลากรให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
โดยก าหนดให้ขั้นตอนสิ้นสุดที่ระดับหน่วยงาน และเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้ 
 
6.7 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและบริหำรมหำวิทยำลัย  

จากภาพรวมของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม และประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย จ านวน 134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.33 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 150 โครงการ 
และเมื่อพิจารณาถึงการบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 22 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 75.86 ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
(เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 83.5) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (เป้าหมาย ระดับ 5    ผลการด าเนินงาน ระดับ 4) ผลการด าเนินการได้ 5 ข้อ จาก 7 ข้อ ตัวชี้วัด 
2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 65       
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 57) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมของงบประมาณท้ังหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 10  ผลการด าเนินการ   ร้อยละ 7.04)  ตัวชี้วัด 4.4 ร้อยละ
ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 45 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 29.69)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการ
วิชาการ ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกต่อ
งบประมาณทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 10 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 9.5) และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี ตัวชี้วัด 6.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 0.5 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 0.14) และเมื่อพิจารณาจากผลการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ ที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของอธิการบดีตามประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.67 S.D. = 1.22,% = 73.40) เมื่อแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ถึง
ระดับมาก   ( X อยู่ระหว่าง 3.16 ถึง 4.03) 

จากการประเมินผลการด าเนินการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2557 ทั้งข้อมูลจากการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามเอกสารหลักฐาน และการรับฟังความคิดเห็นจากประชากรทุกภาคส่วน ผลสรุปโดยรวมชี้ให้เห็นว่า  

มหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารของอธิการบดีได้ก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ และมีโครงการเดิมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งมหาวิทยาลัยและต่อภูมิภาคที่ควรต้องด าเนินการต่อและขยายให้มากขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น  โครงการน า
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ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การก าจัดขยะแบบครบวงจร การสร้างพลังงานทดแทน และ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า จ านวนบุคลากรมีมากขึ้น ในขณะที่

จ านวนทรัพยากรเท่าเดิม จึงก่อให้เกิดปัญหาบางประการ เช่น การจราจร ที่จอดรถ  ซึ่งมีหลักฐานว่ามหาวิทยาลัยได้

พยายามดูแลอย่ าง เต็มที่  หรือได้ด า เนินกิจกรรมต่างๆไปมาก แต่อาจจะขาดการสื่อสารลงสู่ประชากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ท าให้มีข้อเสนอแนะในเรื่องปลีกย่อยเป็นจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ได้ประเมินแล้วและเห็นควรน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) การทบทวนทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ การก าหนดเป้าหมาย และสื่อสารท าความ

เข้าใจกับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

2) ขยายโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะการน าผลงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์ข้ามคณะ/หน่วยงาน ให้มากขึ้น (ตัวอย่าง

โครงการที่ด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว เช่น โครงการละว้าโมเดล โครงการแก้ปัญหาความยากจนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม โครงการอ าเภอ มข.พัฒนา เป็นต้น) ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้ นับเป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3) ปรับปรุงระบบการจราจรและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเพียงพอ  เพ่ือลดปัญหาทางด้านการจราจรและควรหาแนวทางในการลดจ านวนยานพาหนะลง 

4) ก าหนดมาตรการ แนวทางในการเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาทั้งในเรื่องการ

ก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5) ขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่การศึกษา หอพักนักศึกษาภายใน และ

อาคารบริการสาธารณะ (ศูนย์อาหารและบริการ โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดทุกแห่ง เป็นต้น ) รวมทั้ง

ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการจารกรรมข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น   

6) สร้างความเข้มแข็งให้วิทยาเขตหนองคายให้มากขึ้น ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และการให้บริการนักศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 

7) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนความเป็นจริงของผลงานและการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

8) ทบทวนคุณลักษณะส าคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (บัณฑิตที่พึงประสงค์) ให้ชัดเจนและมี

การสื่อสารคุณลักษณะบัณฑิตให้รับรู้ทั่วกันทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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การแก้ไขปัญหา และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมกิจกรรมที่

จะพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้มากขึ้น 

9) มีการก ากับติดตามผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างจริงจัง ให้มีผลในทางปฏิบัติมากข้ึน 

10) เพ่ิมกระบวนการด าเนินงานด้านนานาชาติเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และกลยุทธ์ใน

การเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ และการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

11) ปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กร การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แพร่หลายทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งกิจกรรม

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอุทิศให้กับสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่

เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

ทั้งนี้จากประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับมานั้น แสดงให้เห็นว่าประชากร ไม่ทราบว่ ามหาวิทยาลัยได้

ด าเนินการกิจกรรมอะไรไปบ้าง จะเห็นได้จากสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง

ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชากรในมหาวิทยาลัยยังไม่ดีพอ 

 

สรุปผลกำรประเมิน   
ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ

ประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด มีสัดส่วนร้อยละ 60 โดยก าหนดสัดส่วน

การประเมินจาก ตัวชี้วัด : โครงการ : ความพึงพอใจ ในสัดส่วน  60 : 30 : 10 ผลการประเมิน เป็นดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดทั้งหมด 29 ตัว ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 ตัว ได้ค่าคะแนน 45.52 คะแนน 
(2) โครงการทั้งหมด 150 โครงการ ยังไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 16 โครงการ ได้ค่าคะแนน 

26.80 คะแนน 
(3) ความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของอธิการบดีตามเป้าหมายหลักในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าคะแนน 7.34 คะแนน 
รวมคะแนนจากทั้งสามส่วนเท่ากับ 79.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบกับผลจากผู้ให้

ข้อมูลภาคสนามที่ส่วนใหญ่ยืนยันในผลการประเมินตนเองในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ของอธิการบดี จึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 47.79 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัดส่วนร้อยละ 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ให้ข้อมูลผ่านแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านภาวะ
ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.38 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.38) โดยสรุปคะแนนในองค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนน 33.75 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 



76 

เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 องค์ประกอบร่วมกัน คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าอธิการบดีมีผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 50 และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ เท่ากับ ร้อยละ 81.55 มากกว่าร้อยละ 80 จึง
มีมติว่าผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรอบ 12 เดือน 
( ร ะหว่ า งตุ ล าคม 2556 – กั นยายน 2557) ของอธิ กา รบดี ผ่ าน เกณฑ์ กา รประ เมิ นตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2553 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 – 2558) 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใน
ข้อเสนอแนะดังกล่าว เห็นควรให้ทางมหาวิทยาลัยน าไปเพ่ือพิจารณาก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานตามความ
เป็นไปได้ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ใน
ปีงบประมาณถัดไป  
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7. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชีย โดย QS ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี ค.ศ. 2009 – 
2015 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดอันดับโลกแล้ว ยังมีการจัดอันดับในระดับภูมิภาค คือ  QS Asian 
Ranking ที่ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย Quacquarelli Symonds Limited 
(QS) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนท 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 านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ (Student Faculty Ratio: 20%) 

3) คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน (Graduate Employability) มีค่าน้ าหนัก 10% เป็นการประเมินจากผู้จ้าง
งานในเอเชีย (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 านวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Inbound Exchange Students: 2.5%)  (4) จ านวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Outbound Exchange Students: 2.5%)  

 
 
 
 



78 

7.1 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 

2015 6 171-180 NA 

7.2 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 

หมำยเหตุ : NA หมายถึง ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้  และหรือ QS ไม่ ได้แจ้ งอันดับและคะแนนไว้ ในเว็บไซต์  
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7.3 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบ่งตำมตัวชี้ วัด (Ranking by Indicators)  

สำขำวิชำ 

ปี 2009 ปี 2010 ปี 2011 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 

Rank Score 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 NA NA 

Employer 
Reputation 

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

Student 
Faculty 

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

International 
Faculty 

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

International 
Students 

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

Inbound 
Exchange 

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

Outbound 
Exchange 

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

Papers per 
Faculty 

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

Citations per 
Paper 

NA NA NA NA 145 57.8 121 64.6 159 58.4 NA NA 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 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี 4 

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

มาภิบาลประกอบค าของบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการวางแผน

และบริหารโครงการ 
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ส่วนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

8.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อประกอบค ำของบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรแพทย์เฉพำะทำงช้ันเลิศและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 หลัง 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการก่อสร้างศูนย์บริการแพทย์เฉพาะทาง
ชั้นเลิศและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 หลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าอาจมีความเสี่ยง 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) โครงกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า -ไม่มี- 

  แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
-ไม่มี- 
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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. มีพ้ืนที่กว้างขวางขนาดใหญ่โดยมีพ้ืนที่ 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 าความต้องการจริงของผู้ใช้
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 าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมเพ่ิม
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   



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

10. สรุปสำระส ำคัญแผนและผลกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555-2558 

1. สรุปแผนและผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2558  
 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ 11,661 11,954 11,791 12,221 

ผลการรับนักศึกษาใหม่ 9,085 9,263 10,251 10,113 
ร้อยละ 78 77 87 83 

 
1.1 ) สรุปแผนและผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2558 ระดับปริญญำตรี 
 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  7,273 7,422 7,170 7,242 

ผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 6,507 6,867 7,911 8,164 

ร้อยละ 90 93 110 113 
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1.2 )สรุปแผนและผล กำรรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555-2558 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 4,424 4,532 4,621 4,979 
ผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2,578 2,396 2,340 1,949 

ร้อยละ 58 53 51 39 

 
1.3 ) สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำม กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ : มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
สัดส่วนตามแผนฯ 36 : 21 : 43 36 : 19 : 45 36 : 20 : 44 36 : 18 : 46 

สัดส่วนตามผลฯ 36 : 20 : 44 35 : 19 : 46 34 : 18 : 48  33 : 17 : 50 

 
1.4 ) สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำมระดับปริญญำตรี : ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
สัดส่วนตามแผนฯ 62 : 38 62 : 38 60 : 40 59 : 41 

สัดส่วนตามผลฯ 72 : 28 74 : 26 77 : 23 81: 19 
 
 
 
 
 
 
 

2. สรุปแผนและผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2558  
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รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 37,015 38,881 40,830 42,198 

ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 39,517 39,339 39,506 39,622 

ร้อยละ 107 102 97 94 

 
2.1 ) สรุปแผนและผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2558 ระดับปริญญำตรี 

 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ  

2555 
ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ  

2557 
ปีกำรศึกษำ  

2558 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี 28,687 29,963 31,217 31,777 
ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี 29,464 29,327 29,729 30,687 

ร้อยละ 103 98 95 97 
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แผนและผลจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ระดับปริญญำตรี 
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2.2 ) สรุปแผนและผล จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2555-2558 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

 

 
 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ  
2555 

ปีกำรศึกษำ  
2556 

ปีกำรศึกษำ  
2557 

ปีกำรศึกษำ  
2558 

แผนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา 8,328 8,918 9,613 10,421 
ผลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา 10,053 10,342 9,777 8,935 

ร้อยละ 121 116 102 86 

 
2.3 ) สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำม กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ : มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

สัดส่วนตามแผนฯ 36 : 20 : 44 35 : 21 : 44 35 : 21 : 44 35 :20 : 45 
สัดส่วนตามผลฯ 33 : 20 : 47 33 : 20 : 47 33 : 20 : 47 33 : 20 : 47 

 
2.4 ) สัดส่วนจ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่จ ำแนกตำมระดับปริญญำตรี : ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

สัดส่วนตามแผนฯ 77 : 23 76 : 24 76 : 24 75 : 25 
สัดส่วนตามผลฯ 75 : 25 74 : 26 75 : 25 77 :23 
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11. ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระว่ำงป ี2551-2558 

1) ช่วงเวลำเกิดอุบัติเหตุ 

ประจ ำปี ช่วงเวลำเกิดเหตุ 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 รวม 

2551 44 19 22 85 

2552 43 50 37 130 

2553 14 18 10 42 

2554 114 90 68 272 

2555 76 75 53 204 

2556 43 24 23 90 

2557 61 60 66 187 

2558 91 88 66 245 

รวมท้ังหมด 486 424 345 1255 
 

2) ประเภทยำนพำหนะ 

ประจ ำปี 
  

ประเภทยำนพำหนะ 

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รวม 

2551 67 80 147 

2552 114 76 190 

2553 37 38 75 

2554 253 220 473 

2555 173 149 322 

2556 62 28 90 

2557 130 161 291 

2558 188 205 393 

รวมท้ังหมด 1024 957 1981 

 

 

 

 

http://security.kku.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/07/Statistic51-58.xlsx
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3) ประเภทบุคคล 

ประจ ำปี 
  

ประเภทบุคคล 

นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก รวม 

2551 - - - - 

2552 106 7 116 229 

2553 20 0 38 58 

2554 84 11 47 142 

2555 115 34 179 328 

2556 64 76 58 198 

2557 109 34 119 262 

2558 166 59 163 388 

รวมท้ังหมด 664 162 557 1383 

4) ควำมเสียหำย 

ประจ ำปี ควำมเสียหำย รวม 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2551 78 2 80 

2552 171 - 171 

2553 6 1 7 

2554 192 - 192 

2555 148 1 149 

2556 23 1 24 

2557 127 4 131 

2558 166 2 168 

รวมท้ังหมด 911 11 922 
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5) สรุปสถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี 2551 -2558 

สรุปสถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นท่ีมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี 2551 -2558 

อันดับ สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน (คร้ัง) 

1 ขับรถชนกัน หรือชนท้าย 390 

2 ขับรถเสียหลักเอง หรือล้มเอง 214 

3 สาเหตุอื่น ๆ 110 

4 ขับรถด้วยความเร็ว หรือประมาท 78 

5 แซง หรือตัดหน้าระยะกระชั้นชิดโดยไม่ให้สัญญาณ 66 

 

6) สรุปสถิติสถำนที่กำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี 2551 - 2558 

สรุปสถิติสถำนท่ีกำรเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นท่ีมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี 2551 - 2558 

อันดับ สถำนที่เกิดเหตุ จ ำนวน (คร้ัง) 

1 วงเวียน หอ16 63 

2 วงเวียนใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 51 

3 ถนนสาย 1 สี่แยกไฟแดง สโมสรข้าราชการฯ 25 

4 หน้าหอ 9 หลัง 24 

5 ด้านหน้าตึกอธิการบดี อาคาร 1 (หลังเก่า) 23 
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12. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

   
รายการ 

 
      งบจากรัฐ  

                      
งบรายได้ 

 
1.งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุน 

 

      
181,117,000  

      
161,793,500  

   
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าสิ่งก่อสรา้ง 

 

      
181,117,000  

      
161,793,500  

   
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณรอบอาคารพิพธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

             
10,634,400  

                              
-  

   
(2) 

ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพสถานีไฟฟา้แรงสูงและปรับปรุงระบบส่งจ่ายก าลัง
ไฟฟ้าแรงสูง 

             
13,001,600  

                              
-  

   
(3) ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ 

 

             
80,900,000  

                              
-  

    
งบประมาณทั้งสิ้น 283,980,600  บาท  

 
    

เงินงบประมาณแผ่นดิน 131,500,000  บาท  
 

    
   - ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 22,872,100  บาท  

 
    

   - ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 27,727,900  บาท  
 

    
   - ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 80,900,000  บาท  

 
    

เงินงบประมาณเงินรายได้(ส านักงานอธิการบดี) 152,480,600  บาท  
 

    
   - ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 10,000,000  บาท  

 
    

   - ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 34,079,997  บาท  
 

    
   - ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 108,400,603  บาท  

 

   
(4) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาทักษะพืน้ฐาน 

 

             
50,040,000  

                              
-  

    
งบประมาณทั้งสิ้น 263,200,000  บาท  

 
    

เงินงบประมาณแผ่นดิน 123,200,000  บาท  
 

    
   - ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 28,000,000  บาท  

 
    

   - ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 50,040,000  บาท  
 

    
   - ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 45,160,000  บาท  

 
    

เงินงบประมาณเงินรายได้(ส านักงานอธิการบดี) 140,000,000  บาท  
 

   
(5) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 หลัง 

 

             
26,541,000  

                              
-  

    
งบประมาณทั้งสิ้น 265,410,000  บาท  

 
    

เงินงบประมาณแผ่นดิน 132,705,000  บาท  
 

    
   - ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 26,541,000 บาท 

 
    

   - ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 79,623,000 บาท 
 

    
   - ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 26,541,000 บาท 

 
    

เงินงบประมาณเงินรายได้(ส านักงานอธิการบดี) 132,705,000  บาท  
 

   
(6) สมทบสิ่งก่อสร้างผูกพัน 

 

                              
-  

           
161,793,500  

    
 - อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
89,602,850 

    
 - อาคารพิพธิภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา 

  
32,790,650 

    
 - อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย 

  
39,400,000 
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ภำคผนวก ฉ 

แบบฟอร์มกำรจัดท 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 (การปฏิบัติงาน)           
  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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