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ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น รวมถึง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตลอดจนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบก าหนดเป็นแผนบริหารและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์
ส าคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแผนการปฏิบัติการและตาม
แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุก ๆ พันธกิจและทุก ๆ 
ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด    
ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกัน บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อันจะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น รวมถึง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตลอดจนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้     
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way) 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐาน
ของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  2) การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information 
and Communication 5) การติดตาม (Monitoring) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่าง ๆ       
แล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุม และยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 1 ส่วนส าคัญ คือ  

1. ควำมเสี่ยงคงเหลือจำกแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม จ านวน 3 ด้าน 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
   1.1) กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1.1) การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ (TQF) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 
1.2) ด้านการวิจัย 

1.2.1) รายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ยัง
มีน้อย  
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2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
   2.1) ด้านความปลอดภัย 
    2.1.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
3) ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

3.1) การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 
 

1. ที่มำและพัฒนำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
1.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เป็นการด าเนินการตามรูปแบบหลักบริหารความเสี่ยงที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ก าหนดอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยให้ส่วนราชการด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 มีวัตถุประสงค์ผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้อง
ด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัย จะสามารถด าเนินกิจกรรมได้ส าเร็จ
บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้ 

 
1.2 กำรควบคุมภำยใน 

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objective) เกิดความ
เชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objective) และเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) 

 
1.3 กำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
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1.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือ
พิจารณาแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญ เพ่ือหา
แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดเป็นแนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไขและแนวทาง
บูรณาการการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเข้ากับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 

2.กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน
วิชาชีพ 5แห่ง COSO1 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) 2013 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยงโดย
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าแผนการควบคุมภายในประกอบด้วย 2.1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(Internal Environment) 2.2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.3) กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 2.4) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication 2.5) การ
ติดตาม (Monitoring) 

 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหายหรือลดโอกาสที่ จะบรรลุ เป้ าหมายในการบริหารงาน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการตามกระบวนการของ COSO ดังนี้ 

                                                           
1COSO: ประกอบดว้ย  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 
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2.1 สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Internal Environment)   

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วน
ท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม  ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจนคือการมุ่ งพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก ซึ่งเอ้ือต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับได้แก่ การจัดให้มี
คณะกรรมการก ากับและควบคุมการด าเนินงาน3ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลงานอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี โดยมีการจัดท ารายงานผลที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการก ากับติดตาม
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

(1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

(2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
(3) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ มหาวิทยาลัยโดยหลักการบริหารคุณภาพทั้งมวล พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพระบบงานในรูปแบบนิทรรศการ หรือ
การประชุม สัมมนาโดยให้รางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชู 

(4) การพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานระบบงาน 

(5) การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อการพัฒนา 
(6) การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งมีกลไกและระบบ

การประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพ่ือ
การพัฒนา 
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4) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน   

(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับ
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

(2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลหลักประสิทธิภาพ 
หลักการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการ
จัดการที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ระบบตลอดจน
เพ่ือให้สามารถมีฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและการคลังที่จ าเป็นต่อการ
บริหารองค์กร 

(4) ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐและของมหาวิทยาลัย 

- ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 

- พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 
5) มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ 

การพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษาทุกระดับ 
สร้างกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารย์และยกย่องเชิดชู
อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

6) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
( Goals) 

1. พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการ
เรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้
ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 

3. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทาง 
วิธีการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งทั้ งด้าน
วิชาการ วิจัย และบริหารจัดการ พร้อมที่จะเป็น
ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพ ผู้ ที่ มี คุณ ธรรม มีจริยธรรม มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่  “พร้อม
ท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
( Goals) 

7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่
รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย 
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

8. เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

9. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สั งคม ด้วย
วัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใยความ
ใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม 

10.ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และ
วัฒนธรรมของภูมิภาค 

 
2) กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
พิจารณาจากเอกสาร/รายงานต่าง ๆได้แก่  

- สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- การตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx ฉบับปี 2558 – 2561 

- ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

- สรุปสาระส าคัญแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

- สรุป ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี 2551-2561 
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3) กำรประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ

ตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
(1) วิเครำะห์ลักษณะของควำมเสี่ยง 

 โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 
 

 ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จ าแนก   
เป็น 5 ระดับ คือ 

ผลกระทบต่อองค์กร ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 
 

(2) จ ำแนกกลุ่ม (Classifying) ของควำมเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกกลุ่มของความเสียงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   
  2.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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(3) กำรจัดล ำดับ (Prioritize) ของควำมเสี่ยง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม RM 1 (ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง) และน าผลการวิเคราะห์ที่มีค่า
คะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RM 2 (แผนการ
บริหารความเสี่ยง) เพ่ือการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 

4) กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุก ารณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน  
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได ้

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง  ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน 
หมายถึง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 

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) 

ผล
กร
ะท

บ 

โอกาสเกิด 

 



แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 

 

 
5) กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) ปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
น ามาก าหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม ซึ่ งหมายถึง นโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

(1) กำรควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

(2) กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 

(3) กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ(Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

(4) กำรควบคุมเพื่อกำรแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

 

2.4 ข้อมูลและกำรสื่อสำร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการสื่อสารการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทาง

การด าเนินการโดยการเผยแพร่เอกสารคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยการแจ้งเวียน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://plan.kku.ac.th) และเปิดให้ค าปรึกษาแก่คณะ/
หน่วยงานที่มีข้อสงสัยในการด าเนินการ เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน ถือปฏิบัติ และจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 

 

2.5 กำรติดตำมและประเมินผล(Monitoring) 
การติดตามประเมินผลและการรายงานก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้  
ระดับคณะ/หน่วยงำน  รายงานผลการด าเนินการรอบ 6, 9 เดือนต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ และ

รายงานผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย 
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ระดับมหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการ รอบ 6, 9, 12 เดือน ต่อผู้บริหารระดับสูงสุดการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM3 โดยจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินการ ความเสี่ยงที่คงอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการด้วยเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

 
3. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถบูรณาการเครื่องมือ/แนวทางการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 โดย
อาศัยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการด าเนินงานจากการมองภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่โครงสร้าง 
กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผนวกเข้ากับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  โดยการประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและจัดท าแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุตามพันธกิจ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอน โดยการป้องกันและเพ่ิมมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงก าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1) การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส าคัญ และ
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2) การบริหารความเสี่ยงให้มีการด าเนินการที่เป็นระบบตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการติดตามและ 
ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3) การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่บูรณาการร่วมกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

4) บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักเสมอว่าการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรจ าเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคน 

5) การปฏิบัติและการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6) มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอน นวัตกรรมและระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 เพ่ือให้กลไกการบริหารจัดการที่ ได้น าระบบบริหารความเสี่ยง ในมหาวิทยาลัยเกิด

ประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนสู่การบรรลุตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 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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5. ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

จ ำแนกประเภท 
(1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ 
(2) ความเส่ียงด้านธรรมภิบาล 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ด้านปฏิบัติการหรือ

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, 9 เดือน - รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  

ตามแบบฟอรม์ RM3 
 

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 

- จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก าหนดมาตรการการ
ควบคุม 

- มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ 

 

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

ก ำหนดวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตและสภำพแวดล้อม 
1 

ขั้นตอน 

 

กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 

 แต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพื่อด าเนินการ 

(1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
(3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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6. แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีที่ผ่ำนมำ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

1. ด้านกลยุทธ์ 2 17 3 4 3 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 7 16 - 1 2 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 7 1 1 1 
4. ด้านธรรมาภิบาล - - 1 1 - 
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ส่วนที่ 2  
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่าง ๆ       

แล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุม และยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประเมินปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
จึงประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงรวม จ านวน 5 ปัจจัย โดยมาจาก 2 ส่วนส าคัญ คือ  

1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ซึ่งยังคงต้องมีกิจกรรมควบคุม จ านวน 3 ด้าน 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
   1.1) กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1.1) การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ (TQF) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 
1.2) ด้านการวิจัย 

1.2.1) รายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ยังมีน้อย  
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
   2.1) ด้านความปลอดภัย 
    2.1.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

3.1) การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 

2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน   
ผลการประเมิน และข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ซึ่งมคีวามเสี่ยง 1 ด้าน 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1) ด้านการวิจัย 

1.2.1) จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าไม่
เป็นตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 



แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ความเสี่ยง
ต่อเนื่อง 

1.   ด้านกลยุทธ ์
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการมี
คุณธรรมและจรยิธรรม มีทักษะและ
ความรับผิดชอบในการท างานรวมทั้ง
การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะระดับสากล สามารถแขง่ขัน
กับนานาชาติได้บนฐานของความเป็น
ไทย 

 
1.1.1 การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ 

(TQF) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบ

ที่ 1 

 

ข้อมูลสารสนเทศ :  
ร้อยละหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

5.73 4.4 3.5 
 

 
(1)  จัดโครงการให้ค าปรึกษาหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่า ด ี
(2) ปรับปรุงหรือยกเลิกหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพน้อย 
ประสิทธิผลต่ าทุกหลักสูตร และสร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการในอนาคตของประเทศ 

 
 ฝ่ายวิชาการฯ 
 กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 คณะ/หน่วยงาน 

 
ต.ค.61-ก.ย.62 

 
ปี 2561 

(ความเสี่ยง
คงเหลือ12) 

 

1.2 ด้านการวิจัย 
 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และมศีักยภาพในการ
สร้างผลประทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

1.2.1 การขาดรายได้จากผลงานวจิัย นวัตกรรม
และทรัพยส์ินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย ์
ข้อมูลสารสนเทศ :  

 ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

รายได้การเปิดเผย
เทคโนโลยี 

0.86 1.13 1.79 

รายได้รายป ี 1.87 1.79 2.18 

รายได้รวม 2.73 2.92 3.55 

(1) ส่งเสริมและผลักดันใหเ้กิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (ส่งเสรมิ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปั   ญญา) 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 กองบริหาร
งานวิจัย 

ต.ค.61-ก.ย.62  
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ความเสี่ยง
ต่อเนื่อง 

(ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 

ปีการศึกษา 2560) 

 1.2.2 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าไม่
เป็นตามเป้าหมาย  
        (เป้าหมาย 2 บทความต่อคน) 
ข้อมูลสารสนเทศ :  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- จ านวน 1.78 บทความต่อคน 

(1) สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละบุคคล 
โดยการสนับสนุนผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น 
    - การสนับสนุนการวิจัยร่วมทนุกับหน่วยงานภาครัฐ 
สกว. วช. สวทช. และอื่น ๆ 
    - สนับสนุนการวิจัยเครือข่าย 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 กองบริหาร
งานวิจัย 

ต.ค.61-ก.ย.62  

2. ด้านการปฏิบัติงาน      

2.1 ด้านความปลอดภัย 
 เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาและบุคลากร 

2.2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัย   
 
ข้อมูลสารสนเทศ  
ปีงบประมาณ 2561 
บาดเจ็ บ  (176 คน) ,  เสี ย ชี วิ ต  (1 คน) , 
เกิดอุบัติเหตุ (335 ครั้ง) 

(1) รณรงค์การลดอุบัตจิากการจราจรและการปรับปรุง
ระบบทางด้านกายภาพ 
(2) ก าหนดจุดกวดขันวินัยจราจร 
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ช ารุด 

 ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 
 กองป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย 
 ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต.ค.61-ก.ย.62 ปี 2561 
(ความเสี่ยง
คงเหลือ 15) 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ความเสี่ยง
ต่อเนื่อง 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างข้อมูล

พ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 
มีความมั่นคงและปลอดภัย 

3.1 การแทรกแซงเว็ปไซต์ การก่อวินาศกรรม 
ความผิดพลาดของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ :  
- ก ากับดูแล การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ การท าส าเนา
ฐานข้อมูล 
- ก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ก่อนเกิดเหตุกรณ์ ขณะเกดิเหตุการณ์ และหลัง
เกิดเหตุการณ ์

(1) ก าหนดมาตรการด าเนินการปอ้งกัน ในแผนรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน  
- ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and 
Environmental treats) 
- ด้านระบบ (Systems treats) 
- ด้านการบริหารจัดการ(Administrative treats) 
 
 

 ฝ่ายวิชาการฯ 
 ส านักงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ส านักหอสมุด 

ต.ค.61-ก.ย.62 ปี 2561 
(ความเสี่ยง
คงเหลือ 12) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิาร  

ความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ที ่999/2559  

ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2559 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการประเมนิความเสีย่ง  

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 
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ภาคผนวก ข ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์             
1.1 กลยุทธด้์านการผลิตบัณฑิต            

1.1.1 การประเมินหลักสตูรตามเกณฑ์ (TQF)   ไม่ผ่านการ
ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
ข้อมูลประกอบ 

ร้อยละหลักสูตรทีไ่มผ่่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

5.73 4.4 3.5 
 

S1 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนหลักสตูรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน 
1% 

 
 
 

 

2% 3% 4% >5% - - ปรับปรุง/
แก้ไข 

ขาดความ
น่าเชื่อถือ
อาจท าให้
ผู้เรียน
ลดลง 

หลักสตูร
ถูกปิด 

1.1.2 บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในดา้นภาษาอังกฤษ  
 
ข้อมูลประกอบ ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาที่สอบ
ผ่าน KEPT ร้อยละ 90.33 

S2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทีส่อบผ่าน KEPT ภาวะการมีการท าของบัณฑิต 
 สอบผ่าน 

100% 
สอบผ่าน 
มากกว่า 
95% 

สอบผ่าน 
มากกว่า 
90% 

สอบผ่าน 
มากกว่า 
85% 

สอบผ่าน 
น้อยกว่า 

80% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.1.3 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายไมต่่ า
กว่าปีละ 500 คน) 
ข้อมูลประกอบ 

ปีการศึกษา 2561 มีนักศกึษาต่างชาติ  จ านวน 
641 คน  

S3 จ านวนนักศึกษานานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
>600 คน 599-500 

คน 
499-400 

คน 
399-300 

คน 
น้อยกว่า 
300 คน  

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.1.4 หลักสตูรที่มลีักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาและ
สอดคล้องกับความต้องการบณัฑติมีจ านวนน้อย  
ข้อมูลประกอบ 
       ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรสหสาขาวิชา
จ านวน 6 หลักสูตร จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 331 
หลักสตูร (ร้อยละ 1.81) 

 ร้อยละของจ านวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา จ านวนการรับนักศึกษา 
>5% >4% >3% >2% >1% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
 

          

1.2.1 รายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีนอ้ย 
 
ข้อมูลประกอบ 

รายการ ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

รายได้การเปิดเผย
เทคโนโลยี 

0.86 1.13 1.79 

รายได้รายป ี 1.87 1.79 2.18 

รายได้รวม 2.73 2.92 3.55 

(ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPex ปี
การศึกษา 2560) 
 

S3 รายได้จากผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ การหารายได้เพื่อพึ่งตนเองของมหาวิทยาลับ 

น้อยกว่า 
10ล้านบาท 

น้อยกว่า 
8 ล้านบาท 

น้อยกว่า 
6 ล้านบาท 

น้อยกว่า 
4 ล้านบาท 

น้อยกว่า  
2 ล้านบาท 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.2.2 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ าไม่เป็นตามเป้าหมาย  
        (เป้าหมาย 2 บทความต่อคน) 
ข้อมูลสารสนเทศ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- จ านวน 1.78 บทความต่อคน 

 สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยทีไ่ดร้บัการอ้างอิง (Citation) การเป็นมหาวิทยาลัยวจิัย 

<1.0 <1.2 <1.6 <1.8 <2.0 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน            
2.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร            

2.1.1 จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่า
เป้าหมาย(เป้าหมายร้อยละ 80) 
ข้อมูลประกอบ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด เทา่กับร้อยละ 60.00  
จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 2,003 คน 

O1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินคณุภาพ 
>80% 70-79% 60-69% 50-59% <50% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.2 ด้านความปลอดภัย            

2.2.1 
 
 
 
 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย   
ข้อมูลประกอบ 
ปีงบประมาณ 2561 
บ า ด เ จ็ บ  ( 1 7 6  ค น ) ,  เ สี ย ชี วิ ต  ( 1  ค น ) , 
เกิดอุบัติเหตุ (335 ครั้ง) 

O2 ความถี่ในการเกิดอุบัติเหต ุ ความเสยีหายที่เกดิขึ้น 

1 เดือน/
ครั้ง 

2 
สัปดาห/์

ครั้ง 

1 
สัปดาห/์

ครั้ง 

3 วัน/ครั้ง ทุกวัน ทรัพย์สิน
เสียหาย 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
สาหัส 

พิการ เสียชีวิต  
1 คนขึ้น

ไป 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
3.1 การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาด

ของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
ข้อมูลประกอบ 

ปี 2561 มีการโจมตีจากภายนอกทั้งหมด 375,828 
ครั้ง มีระดับความรุนแรง  จ านวน 213,621 ครั้ง 
แต่ไม่พบการถูกโจมตีหรือบุกรุกจากภายนอก จนท า
ให้ระบบไม่สามารถใช้งานได ้

T1 จ านวนครั้งของเหตุการณ์ระดับรุนแรงที่เกิดต่อป ี ผลกระทบต่ององค์กร 

<50,000 
ครั้งต่อป ี

>100,000 
ครั้งต่อป ี

>150,000 
ครั้งต่อป ี

>200,000 
คร้ังต่อปี 

>250,000 
ครั้งต่อป ี

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การก าหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ระดับ 1-5)  และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (ระดับ 1-5) พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค 
 การระบคุวามเสีย่ง 

และการประเมนิความเสีย่ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ภาคผนวก ค การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มาของแหล่งข้อมูล 

1.   ด้านกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้ง
การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนฐานของความ
เป็นไทย 

  
1.1.1 การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ (TQF) ที่ยังไม่ผ่านการประเมนิ
องค์ประกอบท่ี 1 

 
3 

 
4 

 
12 

 
S1 

 

- ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 2561 
 

      

      

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการ
น าเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ มหาวิทยาลัยที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2.1 การขาดรายได้จากผลงานวจิัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปญัญา 
ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย ์

4 3 12 S2 - ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 

 1.2.2 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าไม่เป็นตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 2 
บทความต่อคน) 

4 3 12 S3 - ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มาของแหล่งข้อมูล 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
     

  
2.1 ด้านความปลอดภัย                              

     ▪ เพื่อการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร 

2.1.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอุบตัิเหตุภายในมหาวิทยาลัย 5 5 25 O1 - ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 2561 

-  

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

   ▪ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและปลอดภัย 

3.1.1 การแทรกแซงเว็บไซต ์การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟท์แวร์
หรือฮาร์ดแวร์ 

4 4 16 T1 -  ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 2561 
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  การประเมินความเสี่ยง 
  

 5 
  

 
   

 
 
  

 4 

  
S1  T1   O1 

 

 
3 

  
  

S2, S3   

 
2 

  
   

  

 1 
          

 
  

 
  1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก ง 

ขอ้มลูประกอบการวเิคราะห ์

และประเมนิความเสีย่ง 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561   

2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

3. การตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx ปกีารศึกษา 2560 

 

4. ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis)  

6. สรุปสาระส าคัญแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  

7. สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระว่างปี พ.ศ. 2551-2561  
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1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด 
แผน ผล 

1. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี       
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :       
  ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 30 4.76 
  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 4 132 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :     
  จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงาน 1,450 1,622 
2. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้       
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :       
  ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 30 3.70 
3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 20,092 18,086 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 5,524 2,502 
4. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 13,818 12,537 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 3,685 2,466 
5. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ คน 7,770 6,115 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,121 1,255 
6. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ       
  จ านวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการแก่สังคม คน 650,000 652,126 
  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 300 217 
7. ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
  จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม คน 185,000  452,966  
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม โครงการ 7 7 
8. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม        
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาแพทยศาสตร ์ คน 1,072 1,072 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร ์ คน 128 128 
9. โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม        
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 320 320 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 80 80 
10. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาท่ีขาดแคลน    
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาแพทยศาสตร ์ คน 76 76 
  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู-่สาขาทันตแพทยศาสตร ์ คน 75 75 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร ์ คน 76 76 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา-สาขาทันตแพทยศาสตร ์ คน 25 25 
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ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด 
แผน ผล 

11. โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข    
  จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏบิัติงาน คน 1,700 7,676 
  จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ผลงาน 120 145 
  จ านวนผู้ป่วยนอก คน 850,000 1,305,658 
  จ านวนผู้ป่วยใน คน 65,000 52,624 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :    
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :    
  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษา/ฝกึปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 90 90 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    
  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 48.7973 48.7973 
12. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :    
  จ านวนผู้ไดร้ับทุนปรญิญาเอกด้านทันตกรรม ทุน 4 4 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :    
  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ  -  - 
13. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ    
  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 3 3 
14. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ    
  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 32 32 
15. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ    
  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 38 38 
16. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยบุคลากรวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย    
  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 1 1 
17. โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี    
  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ระบบ 1  - 
18. โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    
  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 4,645 4,645 
19. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด 
ระดับ 5   หมายถึง   ด าเนินการได้ก้าวหน้า/ดีกว่าแผนที่ก าหนด 
ระดับ 4   หมายถึง   ด าเนินการได้ตามแผน 
ระดับ 3   หมายถึง   ด าเนินการได้บางส่วน/ช้ากว่าแผนเล็กน้อย 
ระดับ 2   หมายถึง   เริ่มด าเนินการ/ช้ากว่าแผนมาก 
ระดับ 1   หมายถึง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 

ระดับการ
ประเมิน
ตนเอง 

เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว     3.50 
1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย   ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 80.12 5.00 

2 ปริมาณไฟฟ้ารวมท่ีใช้ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้ารวม  ลดลง 
ร้อยละ 5.00 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15.88 

2.00 

3 ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละวันได้รับการจัดการทั้งหมด และของ
เสียท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 

ร้อยละ 75.00 มีการจัดการ
ขยะภายในแต่

ยังไม่มีการ
รายงานสถิติ 

2.00 

4 มีพ้ืนท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ังทางด้าน
นันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

>ร้อยละ 40.00 
ของพื้นท่ี
ท้ังหมด 

 ร้อยละ 47.84 
ของพื้นท่ี
ท้ังหมด 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม     4.50 
5 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพื้นท่ี

ในมหาวิทยาลัย (ท่ีพักอาศัย แหล่งเรียนรู้ และอาคารเรียน และพื้นท่ีหรืออาคารสาธารณะท่ี
ให้บริการและท ากิจกรรมร่วมกันของบุคลากร) 

ครอบคลุม
ห้องสมุด 

อาคารเรียน 
หอพักทุกแห่ง 

ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 

WiFi = 8,000 
จุด 

5.00 

6 มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการท้ังบุคคลภายในและภายนอกได้ 5 แห่ง  6 แห่ง 5.00 

7 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก* >3,000,000 คน 2,345,338 คน 3.00 

8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท* >ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 92.28 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ     4.57 
9 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนา

ระบบเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง 5 

ระบบ 

11 
ระบบ 

5.00 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 

ระดับการ
ประเมิน
ตนเอง 

10 กระบวนการท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ 
(มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) 

ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 3 

กระบวนงานหลัก 

ปรับปรุง 4 
กระบวนงาน 

5.00 

11 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด ร้อยละ 62.00 ร้อยละ 65.09 5.00 

12 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 71.57 5.00 

13 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาท างานใน
มหาวิทยาลัย  

ปีละ 25 คน 98 คน  5.00 

14 รายได้หน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น  
(โรงพิมพ์/อาคารขวัญมอ/ศูนย์สื่อการเรียนรู้/ศูนย์บริการสู่ชุมชน) 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5.00 

ลดลง 
ร้อยละ 14.11   

2.00 

15 มีรายได้จากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.00 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.02  

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนภุูมิภาคลุม่น้ าโขง     3.25 

16 ร้อยละของผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20.00 

ลดลง 
ร้อยละ 14.80   

2.00 

17 จ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีรับเข้าศึกษาของเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ 95 
(1,100 คน) 

ร้อยละ 37.64 
(414 คน) 

3.00 

18 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  
(วิทยาเขตหนองคาย) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20.00 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 12.50 

3.00 

19 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน* ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 30.83 5.00 

เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต     4.33 
20 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าท้ังในประเทศและต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 

1 ปี 
>ร้อยละ 
90.00 

ร้อยละ 87.79 3.00 

21 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 12.21 5.00 

22 ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตท้ังทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรม  

>ร้อยละ 
90.00 

ร้อยละ 94.71 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย     4.14 
23 จ านวนโครงการท่ีใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ระดับประเทศ 
5 โครงการ 7 โครงการ 5.00 

24 จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ไม่น้อยกว่า 500 รายการ เมื่อสิ้นปี 2562) 

>500 รายการ 852 
รายการ 

5.00 

25 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

2 บทความ  
: คน 

จ านวน 1.78 
บทความ : คน 

3.00 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 

ระดับการ
ประเมิน
ตนเอง 

26 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS/ISI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1 บทความ  
: คน 

0.75 บทความ 
: คน 

3.00 

27 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus/ISI * 

1,500  
บทความ 

1,462  
บทความ 

3.00 

28 จ านวนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านพาณิชย์* 25 เรื่อง 33 เรื่อง 5.00 

29 จ านวนงบประมาณด้านการวิจัย (ล้านบาท)* >800  
ล้านบาท 

1,503.8616 
ล้านบาท 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล     4.00 

30 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา >500 คน  680 คน  5.00 

31 จ านวนนักศึกษาต่างชาติแบบ Non-degree ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 จาก
ปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา  

ร้อยละ 11  5.00 

32 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ในระดับ World Ranking 
- Academic Reputation 
- Employer reputation 

ร้อยละ  
30.00 

ในระดับ 
World 

Ranking ไม่มี
ผลประเมิน

คะแนน ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการส่ง
ข้อมูลให้แก่ 
QS Ranking 

ทุกปี 

2.00 

33 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ KEPT (KEPT, Khon Kaen 
University English Proficiency Test)  

ร้อยละ  
80.00 

ร้อยละ  
90.33 

5.00 

34 มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสี่ยง 200 อันดับแรกของโลก  10 แห่ง 20 แห่ง 5.00 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 

ระดับการ
ประเมิน
ตนเอง 

35 ผลการประเมินในระดับสาขาวิชาท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 
สาขาวิชาท่ีติด 1 ใน 400 ของโลก 

ไม่น้อยกว่า 5 
สาขาวิชา 

ไม่มีหลักสูตรท่ี
ติดอันดับ 1 ใน 
400 ของโลก 

ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการส่ง
ข้อมูลให้แก่ 
QS Ranking 

ทุกปี 

2.00 

เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     5.00 

36 จ านวนงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเพิ่มขึ้น และจ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานชาติ จากฐานงานวิจัยท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 11.01 5.00 

37 จ านวนโครงการท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

5 
  โครงการ 

 7 
  โครงการ 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม     5.00 

38 จ านวนชุมชนท่ีได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ  12  
ชุมชน 

15  
ชุมชน 

5.00 

39 จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังในแง่ของการฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษา 

10  
หน่วยงาน 

11 
หน่วยงาน 

5.00 

40 จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลท้ังหมด* >1,000,000 
ราย 

1,250,231  
ราย 

5.00 

เสาหลักท่ี 4 Creative Economy       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค      4.33 
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นท่ีจะน าเอาศิลปวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญาอีสานมา

เรียนรู้และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (พื้นท่ีสร้างสรรค์ หมายถึงพื้นท่ี สิ่งแวดล้อมทางด้าน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม)  

2 แห่ง 3 แห่ง 5.00 

42 จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีได้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน* 

40 
ผลิตภัณฑ์ 

40 
ผลิตภัณฑ์ 

4.00 

43 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคอีสานท่ีได้รับการพัฒนา 6 แห่ง 6 แห่ง 4.00 

          
  ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด = 4.26 
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3. การตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ปีการศึกษา 2560 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของคณะ
วิชา/มหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย
ในภาพรวม 
 
แนวทางท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 
 การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้
เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : ฉบับปี 2017 – 2018 ของ Baldrige Excellence 
Framework ตามมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่เล็งเห็น
ว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ  รวมถึงเป็นกรอบเพ่ือประเมินตนเอง 
และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพ่ือการปรับปรุงระบบการด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่
ต้องการ นอกจากนั้นเกณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นกรอบหรือแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 คณะผู้ประเมิน ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์ดังกล่าว 
หลังจากนั้นได้มาประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน จัดท าแผนการเข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เพ่ือการยืนยันข้อมูลจากรายงาน 
และท ารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 
 
บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
A. Process Strength 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  โดยมีแนวทางที่เป็นระบบในการก าหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์และค่านิยม มีการเชื่อมโยงทิศทางองค์กรทั้ง 4 Strategic Pillars เข้าสู่การจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมเพ่ือน าไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆไปยังบุคลากร 
คู่ความร่วมมือ นักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน  นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนที่
สะท้อนถึงค่านิยมดังกล่าวด้วย  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงค่านิยมขององค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นอุทิศตน
ต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน าสมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น และการบริการวิชาการ เช่น โครงการ
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แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคม โครงการแก้ปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียง เป็นต้น ความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังใน
เรื่องดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก
มหาวิทยาลัยมีการให้ความส าคัญกับคน โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความผูกพัน การพัฒนาและความผาสุกของบุคลากร มี
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากรและคู่ความร่วมมือ รวมทั้งความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
และแรงจูงใจ มีการให้ความส าคัญกับคนทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ชุมชน และกลุ่มบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของสถาบัน มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
บุคลากร มีสร้างคู่ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกับบุคคลและองค์กรอ่ืน มีการปรับโครงสร้างการท างานใหม่ 
มีการตั้งกลุ่มความร่วมมือภายในและสถาบัน และมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน คณาจารย์และ
บุคลากร การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมค่านิยมในเรื่องการให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (E: Excellence Service for All Customer) ในค่านิยม SMILE ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 

B. Process OFI 
 มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โดยเริ่มตั้งแต่การวางระบบตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับคณะและหน่วยงาน การบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานระบบข้อมูลที่ส าคัญในทุกระดับระดับ การพัฒนาซอฟท์แวร์และโครงสร้างฮาร์ดแวร์เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนหน่วยงานในทุกระดับสามารถ
ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการที่
สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมีนัยส าคัญและทันท่ว งที  ซึ่ งสะท้อนค่านิยมของมหาวิทยาลัยในเรื่อง 
Management by Factual Information ได ้

 มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของการปฏิบัติการผ่านการบริหาร
ทรัพยากรและการจัดการห่วงโซ่อุปทานและคู่ความร่วมมือ เช่น การควบคุมต้นทุนโดยรวมของมหาวิทยาลัยด้วย
การวิเคราะห์ต้นทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การก าหนดโครงการลดต้นทุนที่มีนัยส าคัญในทุกระดับและ
หน่วยงาน และการด าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การจัดการห่วงโซ่อุปทานและคู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลเพ่ือยกระดับผลการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย โดยการเลือกผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมร่วมมือที่เหมาะสม ก าหนดบทบาทหน้าที่ในห่วงโซ่อุปทานและ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ การปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยได้ 
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 ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร ในด้านสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การ
วางแผนกลยุทธ์ที่กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ระบุ  SO.3 (การใช้องค์ ความรู้
และนวัตกรรม จากการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็น  
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศ) การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก เพ่ือตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้าน SC.2 (การน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาของชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม)Learning เพ่ือท าให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มากขึ้น 

 

c. result strength 

 มหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่เหนือเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่น  
ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดแรงงานอาเซียน ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชน เครือข่ายการพัฒนาทั้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ าโขง และจ านวน MOU ด้าน
การวิจัยที่ด าเนินการร่วมกับสถาบันการการศึกษาในต่างประเทศ การมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และ
กระบวนการ สะท้อนความมุ่งม่ันในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในหลายเรื่องได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการวิจัย และจ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร เช่น สัดส่วนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละของระดับความผาสุกของบุคลากร และร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กรเช่น ร้อยละการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร 
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF และปริมาณขยะที่ได้การ Recycle  และด้านการเงิน เช่น 
สินทรัพย์มหาวิทยาลัย และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ การที่มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการที่ดีข้ึน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายในหลายเรื่องได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษาในแต่ละระดับ ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร เช่น ร้อยละอาจารย์ประจ าที่เป็นชาวต่างชาติ และร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการ
บุคลากรที่  Counter One Stop Service และด้านสาธารณูปโภค และร้อยละของผู้บริหารระดับคณะและ
หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กรเช่น ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของคณะและหน่วยงาน และร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และด้านการเงิน
และการตลาด เช่น รายได้มหาวิทยาลัย และจ านวนผู้รับบริการวิชาการทุกประเภท การด าเนินการที่บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุนการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้  
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D. Result OFI 
 มหาวิทยาลัย รายงานผลลัพธ์จ ากัดหรือไม่ได้น าเสนอผลลัพธ์ส าคัญหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และด้าน

กระบวนการที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์ด้านนักศึกษานานาชาติ ผลลัพธ์ด้านศิษย์เก่า ผลลัพธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในตาราง OP-1(3) จ านวนโครงการวิจัยและจ านวนโครงการ
บริการวิชาการ ด้านมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น 
ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและผลลัพธ์ด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร ด้านการเงินและการตลาด เช่น 
ต้นทุนการด าเนินการเมื่อเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปต่อหัวหรือเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายจ่ายต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ การเติบโตของตลาดหรือส่วนแบ่ง
ตลาดของบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ  การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้มหาวิทยาลัย
ประเมินความก้าวหน้า และ ความส าเร็จของการด าเนินการในการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

 ผลลัพธ์ส าคัญของมหาวิทยาลัยบางด้าน ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแนวโน้มลดลง/ไม่คงที่ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้
และด้านกระบวนการ เช่น ผลการจัดอันดับของ QS University Ranking ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต ด้านมุ่งเน้นลูกค้า 
เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและการให้บริการด้านระบบทะเบียน ด้านมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการ
ท างาน   อัตราการลาออก/การโอน   ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น ร้อยละของความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ 
ผลปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติการทั้งของคณะและหน่วยงาน ด้านการเงินและการตลาด เช่น รายไ ด้
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ทุนส ารองสะสม ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่รับเข้าเมื่อ
เทียบกับแผน หากมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการให้มีผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวขึ้นสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ได ้

 มหาวิทยาลัยไม่ได้น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบส าหรับผลลัพธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และด้าน
กระบวนการ เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยในส าเร็จของการศึกษาของบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก อัตราสัมฤทธิ์ผล
ระดับปริญญาตรี จ านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา   ด้านมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนของคู่แข่งและสถาบันอ่ืนที่จัดหลักสูตรและบริการที่คล้ายกัน เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของผลการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยกับคู่เทียบและใช้ในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายได้ ให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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4. ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) และใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring 
Report) และรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่
อธิการบดีจัดท าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้วใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้าน
ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
อธิการบดีจากแบบสอบถาม และบนเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดได้น ามาวิเคราะห์แล้วประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินผลงานภายใต้ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560 – 2562)  ข้อ 7 และ
ข้อ 9 เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และระบบการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80 
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20 โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
จะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
4.1 สรุปผลการก ากับติดตามและประเมินผลงาน 

4.1.1 บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยยึดกรอบพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2558 – 2562 (ประกาศสภา มข. ฉบับที่ 6/2557) ตลอดจนมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 
นอกจากนี้ ในแต่ละปีงบประมาณได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง
ภายในและภายนอก ความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม และทุกภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดีได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การพัฒนาและ
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ปรับปรุงและเกิดผลส าเร็จในหลายส่วนโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยน าผลงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาให้ชุมชน
และสังคมโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโครงการวิจัยต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี การแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาโรคไต เป็นต้น  

4.1.2 ผลงานอธิการบดีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 43 ตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส าเร็จ
ของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.42) อยู่ในระดับดีโดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 
จ านวน 31 ตัว และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 12 ตัว ใน ส่วนผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 – 2562 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีการก าหนดโครงการรวมจ านวนทั้งสิ้น 122 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 
4.93 (ร้อยละ 98.60) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 118 โครงการ/
กิจกรรม และไม่บรรลุตามเป้าหมายจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรมส าหรับค่าความส าเร็จของการด าเนินงานระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ด้าน เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับดีมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 43 ตัวชี้วัด และค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 122 โครงการ/กิจกรรม 

2) ผลงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อธิการบดีได้เสนอโครงการส าคัญ(Flagship Project) จ านวน 10 โครงการ 
และสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน จ านวน 4 เรื่อง 
รวมเป็น 14 โครงการ/เรื่อง ประกอบด้วย (1) โครงการส าคัญที่อธิการบดีเสนอได้แก่ (1.1) โครงการระบบจัดการขยะ
ครบวงจร (ขยะติดเชื้อ) (1.2) โครงการก่อสร้างลานไทรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (1.3) โครงการส่งเสริมวินัยด้าน
จราจรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% (1.4) โครงการ Food Pilot 
Plant (1.5) การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 
65% (1.6) โครงการจัดท าฐานข้อมูลพระไตรรัตน์ในอีสาน (1.7) โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน (1.8) 
โครงการน าระบบKKU-MIS กลางไปใช้กับคณะที่ยังไม่มีระบบให้ครบทุกคณะ (1.9) โครงการเพ่ิมสัดส่วนจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติเชิงรุก (1.10) โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ (1.10.1) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย (1.10.2) การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย        (2) โครงการที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้แก่ (2.1) การด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพน้อยประสิทธิผลต่ าทุกหลักสูตรและ
สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของประเทศ (2.2) การด าเนินการหมุนเวียนและจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน , คณะต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2.3) การก าหนดตัวชี้วัดภายใต้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทายและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยให้สอดรับกับ 4 เสาหลักวิธีการประเมินมหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน (2.4) การปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา
ภิเษก ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน เท่ากับ 4.07  ได้ 24.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

3) การบรรลุเป้าหมายรวม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายรวม 4 ด้าน มีผลงาน ดังนี้ 

(1) เสาหลักท่ี 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance 
Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น         ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยร้อยละ 80.12 (2) มีพ้ืนที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นทุกปีที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการกีฬาอุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ47.84 (3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทร้อยละ 
92.28 

(2) เสาหลักที่ 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ ผลการ
ด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อภายในระยะเวลา1ปีร้อยละ 
87.79 (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียนร้อยละ 12.21 (3) ร้อยละ
ของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 94.74 
(4) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า จ านวน  1.78 บทความต่อคน (4) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0.75 บทความต่อคน (5) จ านวนบทความวิจัย/     งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 1,468 บทความ 

(3) เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ผลการด าเนินงาน : จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปแก้ไขปัญหาเชิง
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน  7 เรื่อง ได้แก่    (1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program) (2) โครงการพัฒนาการคิด
ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (4) โครงการป้องกันและ
ชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (5) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดภาวการณ์ล้มของผู้สูงอายุใน
ชุมชน (6) โครงการการพัฒนาระบบบริการและเครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (7) โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU IITL 

(4) เสาหลักที่ 4 Creative Economy : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการ
สอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 
ผลการด าเนินงาน : จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ศิลปวัฒนธรรมอีสานจ านวน 40 ผลิตภัณฑ์ 

ซ 
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4) การบรรลุวิสัยทัศน์ 

จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า  ระดับโลก” โดย
เทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย และอันดับ 
1 ใน 400 ของโลก ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า  

 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University 
Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศและผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2018 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 6 ของประเทศส่วนผลการจัดอันดับของRanking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับที5่ของ
ประเทศ 

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University 
Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 251-300 ของเอเซียและผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2018 
ได้รับการจัดอันดับที่ 165 ของเอเชียและผลการจัดอันดับโดย Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับ
ที ่228 ของเอเชีย 

 อันดับ1ใน400ของโลกผลการจัดอันดับโดยTimes Higher Education World University 
Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 801 - 1,000 ของโลกและผลการจัดอันดับของ QS University Rankings 2018 
ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลกส่วนผลการจัดอันดับของRanking Web of University 2017 ได้รับการจัด
อันดับที่ 885 ของโลก 

 
4.1.3 คุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีจ านวน 9 ข้อ 
พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ช่วงค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01 ถึง 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ
ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.17, S.D. =0.73 , % = 83.34) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ (1) มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (
x = 4.30)  (2)  สร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( x = 4.26) (3) มีการธ ารงรักษา
คนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร (x = 4.25) ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับ
สุดท้าย คือ (1) มีความโปร่ง พร้อมรับการตรวจสอบ ( x = 4.01) (2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ( x = 4.10)  (3) เป็นผู้มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์  สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ( x = 4.11) 

 
 

 

ฌ 
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4.1.4 สรุปความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
- การจัดการขยะให้เป็นระบบ การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
- การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
- การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น การก ากับ ตรวจสอบระบบบริหารงานให้เข้มข้น 

และพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่สามารถสร้างความเข้าใจได้รวดเร็ว ทั่วถึง ถูกต้อง รวมถึงการใช้บริการจากบุคลากรหรือ
หน่วยงานภายนอก ในการบริหารจัดการบางเรื่อง  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  
- การพัฒนาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและแสดงถึงอัตลักษณ์ส าคัญ และมีมาตรการแนวทางที่

ชัดเจนในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
- ควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับเข้านักศึกษา 
- การพัฒนาแนวทางการได้มาซึ่งอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่ไปพร้อมกับระบบการรักษาคนดี คนเก่งให้

อยู่ในองค์กรอย่างมั่นคง 
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีความเป็นสหวิทยาการทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และมีรูปแบบที่หลากหลาย 
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมาก

ขึ้น การสร้างบรรยากาศและสิ่งสนับสนุนในด้านต่าง ๆ การเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและสาขาวิชา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
- ขยายฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสู่การ

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาโครงการวิจัยที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขามากขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
- ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร      การจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อความต้องการของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
- การต่อยอดการพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างชื่ อเสียงและให้เกิดการยอมรับใน

ระดับนานาชาติมากขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
- พัฒนาระบบ กลไกของหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงการใช้บริการของบุคคลภายนอกกับมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
- ให้ทุกคณะทบทวนจุดแข็ง เพ่ือพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยพิจารณา     ในส่วนที่คณะ

จะด าเนินการ และร่วมกับคณะวิชาอ่ืน  
 

4.1.5 สรุปผลการประเมิน 

ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ การ
ประเมินผลงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มี
สัดส่วน ร้อยละ 80  

 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น าและการส่งเสริมคุณธรรมมีสัดส่วนร้อยละ  20       

โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผลคะแนนรวมทั้ง 2 
องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน พบว่า  

 องค์ประกอบที่ 1 ได้ 69.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง  

 องค์ประกอบที่ 2 ได้ 16.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของทั้ง 2 องค์ประกอบ เท่ากับ ร้อยละ 85.96 มากกว่าร้อยละ 80.00 จึงสรุปได้ว่า
การประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในรอบ 12 เดือน (ระหว่าง
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ของอธิการบดีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกใช้หลักการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและโดย
องค์กรต่าง ๆ เช่น จุดเด่นและโอกาสพัฒนารายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2559 – 2562) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 
และโรงพยาบาลทันตกรรมที่ช่วยดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  

 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางและเครือข่ายของส่วน
ราชการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภูมิภาคและมีการเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้ชัดเจน
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ อาทิ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 

 มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่ออกก าลังกายและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเมือง  

 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและน าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน  

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานท าและศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 
๘๐ และได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงมากกว่าร้อยละ ๘๐  

 มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงที่สามารถสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย  

และการบริการวิชาการได้ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาอังกฤษ ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มีจุดอ่อนในเรื่องผลงาน
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังไม่มาก  

 หลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยังมีจ านวนน้อยทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 สัดส่วนของคณาจารย์ที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่องยังมีจ านวนน้อย การวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากต่างประเทศของอาจารย์
ยังจ ากัด  

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูงและผลงานที่ได้รับการอ้างอิงมีจ านวนน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ได้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ  มาท างานที่ มข. 

 การเกษียณอายุราชการของคณาจารย์มีจ านวนมาก ในขณะที่การทดแทนอัตราก าลังใหม่ไม่เพียงพอหรือการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมต้องใช้เวลา 

 

โอกาส (Opportunities) 

 นโยบายของ สกอ. ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย World Class University เป็นโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
หรือการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน  

 นโยบายของ สกอ. เปิดโอกาสให้ มข. สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา สร้างโอกาสให้ มข. เป็นที่รู้จักในเวทีโลก  

 นโยบายของรัฐบาลด้าน Education Hub และ Medical Hub เปิดโอกาสให้ มข. มีบทบาท ในการพัฒนาภูมิภาคและ
ประเทศมากข้ึน 

 นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญการลงทุนออกมายังภูมิภาคมากขึ้น เพิ่มโอกาส มข. ที่จะเข้าถึงแหล่ ง
งบประมาณได้มากข้ึน 

 ความต้องการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากข้ึนทั้งจากนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรใน
วัยท างานที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ 

 การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นท าให้มหาวิทยาลัยภูมิภาคอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทางด้านการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ได้มากข้ึน 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

 การรวมตัวของประชาคมอาเซียน จะมีการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และ
ด้านการสาธารณสุข อาจส่งผลให้มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทยท าให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น  

 ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนสถานะภาพไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดใน
การบริหารจัดการภายใต้ระบบราชการแบบเดิม  

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกันเป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมากใน
ปัจจุบันและถือเป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง  

 การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับ GDP อยู่ในเกณฑ์ต่ า คือประมาณร้อยละ 
๐.๒๕–๐.๒๘  

 การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลที่น้อยซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทางและวิธีการที่จะหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองมากขึ้ น 
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6. สรุปแผน – ผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขา /คณะ 

 

คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก รวม 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,800  2,965  94.44     242  895  27.04     78  303  25.74  3,120  4,163  74.95  

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 436  520  83.85     41  140  29.29     13  63  20.63  490  723  67.77  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 717  720  99.58     83  305  27.21     30  101  29.70  830  1,126  73.71  
3. คณะวิทยาศาสตร ์ 1,130  1,000  113.00     81  323  25.08     25  104  24.04  1,236  1,427  86.62  
4. คณะเทคโนโลย ี 185  170  108.82     14  47  29.79     3  12  25.00  202  229  88.21  
5. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 164  145  113.10     20  60  33.33     6  8  75.00  190  213  89.20  
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 88  340  25.88     3  20  15.00     1  15  6.67  92  375  24.53  
7. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 80  70  114.29                    80  70  114.29  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,283  1,173  109.38   5   257  635  40.47  158  170  93  80  178  44.94  1,778  2,161  82.28  

1.คณะพยาบาลศาสตร์** 255  210  121.43        63  75  84.00        10  10  100.00  328  295  111.19  

2.คณะแพทยศาสตร ์ 329  348  94.54     36  110  32.73  149  150  99  21  55  38.18  535  663  80.69  
3. คณะเทคนิคการแพทย ์ 178  180  98.89        14  70  20.00        10  21  47.62  202  271  74.54  
4. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 200  80  250.00        85  217  39.17        24  43  55.81  309  340  90.88  
5. คณะทันตแพทยศาสตร ์ 65  80  81.25        19  40  47.50  9  15  60   5   93  140  66.43  
6. คณะเภสัชศาสตร ์ 173  180  96.11   5   27  78  34.62   5   5  8  62.50  205  276  74.28  
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก รวม 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

ผล แผน 
% ผล 
: แผน 

7. คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 83  95  87.37     5  15  33.33     4  5  80.00  92  115  80.00  
8. บัณฑิตวิทยาลัย          8  30  26.67     6  31  19.35  14  61  22.95  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3,684  4,235  86.99     503  1,425  35.30     80  163  49.08  4,267  5,823  73.28  

1. คณะศึกษาศาสตร ์ 486  600  81.00     169  265  63.77     29  70  41.43  684  935  73.16  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 884  690  128.12     21  136  15.44     14  51  27.45  919  877  104.79  

3. คณะบริหารธุรกจิและการบัญช ี 674  640  105.31        47  275  17.09        2  25  8.00  723  940  76.91  
4. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 221  245  90.20        24  14  171.43        35  12  291.67  280  271  103.32  

5. คณะนิติศาสตร ์ 473  450  105.11                 473  450  105.11  

6. คณะบริหารธุรกจิ  179  370  48.38     6  30  20.00        185  400  46.25  
7. คณะสังคมศาสตร์บรูณาการ  97  370  26.22     19  25  76.00        116  395  29.37  
8. คณะศิลปศาสตร์   49  170  28.82     6  30  20.00        55  200  27.50  
9. คณะเศรษฐศาสตร ์ 212  200  106.00              212  200  106.00  

10. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 165  140  117.86     23  350  6.57        188  495  37.98  
11. วิทยาลัยนานาชาต ิ 244  360  67.78      10         244  370  65.95  
12. บัณฑิตวิทยาลยั          1  40  2.50        1  40  2.50  
13. วิทยาลัยบัณฑติศึกษาการจดัการ          187  250  74.80        187  250  74.80  

รวม 7,767  8,373  92.76   5   1,002  2,955  33.91  158  170  93  238  644  36.96  9,165  12,147  75.45  

หมายเหตุ **คณะพยาบาลฯรวมจ านวนนศ.พยาบาลฯวิทยาเขตหนองคาย 
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สรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555-2561  
และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553-2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

………………………………………………………………….. 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2555-2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
1.1 จ านวนนักศกึษาใหม่จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปี

การศึกษา
2555 

ปี
การศึกษา 

2556 

ปี
การศึกษา 

2557 

ปี
การศึกษา 

2558 

ปี
การศึกษา 

2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

1 ระดับปริญญาตรี 6,507 6,867 7,911 8,164 8,306 8,416 7,767 

2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 4 3 1 4 - - 

3 ระดับปริญญาโท 2,214 2,026 1,917 1,552 1,209 1,018 1,002 
4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 105 124 143 147 141 151 158 

5 ระดับปริญญาเอก 254 242 277 249 270 249 238 
ระดับบัณฑิตศึกษา (2+3+4+5) 2,578 2,396 2,340 1,949 1,614 1,418 1,398 
รวมจ านวนนักศึกษาใหม่ 9,085 9,263 10,251 10,113 9,920 9,834 9,165 

หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
 
1.2 สัดส่วนจ านวนนักศกึษาใหม่จ าแนกตามระดับการศึกษา 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปริญญาตร ี 72 74 77 81 84 86 85 
บัณฑิตศึกษา 28 26 23 19 16 14 15 

6,507 6,867
7,911 8,164 8,306 8,416

7,767

2,578 2,396 2,340 1,949 1,614 1,418 1,398

9,085 9,263
10,251 10,113 9,920 9,834

9,165

ปีการศกึษา2555 ปีการศกึษา2556 ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา2559 ปีการศกึษา2560 ปีการศกึษา2561

นกัศกึษาใหม่

ระดบัปรญิญาตรี ระดบับณัฑติศกึษา รวม
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2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555-2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 
 

2.1 จ านวนนักศกึษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
1 ระดับปริญญาตร ี 29,464 29,327 29,729 30,687 31,781 31,358 31,811 

2 ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 12 4 4 3 4 - 4 
3 ระดับปริญญาโท 8,416 8,502 7,830 6,980 6,040 4,891 4,245 
4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 181 221 257 271 285 289 434 
5 ระดับปริญญาเอก 1,444 1,615 1,686 1,681 1,756 1,720 1,712 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
(2+3+4+5) 

10,053 10,342 9,777 8,935 8,085 6,900 6,395 

รวม 39,517 39,669 39,506 39,622 39,866 38,258 38,206 

หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาท้ังหมดปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
 

2.2 สัดส่วนจ านวนนักศกึษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาท้ังหมด 
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

ปริญญาตร ี 75 74 75 77 80 82 83 

บัณฑิตศึกษา 25 26 25 23 20 18 17 

29,464 29,327 29,729 30,687 31,781 31,358 31,811

10,053 10,342 9,777 8,935 8,085 6,900 6,395

39,517 39,669 39,506 39,622 39,866
38,258 38,206

ปีการศกึษา2555 ปีการศกึษา2556 ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา2559 ปีการศกึษา2560 ปีการศกึษา2561

นกัศกึษาท ัง้หมด

ระดบัปรญิญาตรี ระดบับณัฑติศกึษา รวม
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3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553-2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ล า
ดับ 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2553 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

1 ระดับปริญญาตร ี 6,168 6,385 6,363 5,616 5,909 5389 5,622 5,986 

2 ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 94 41 2 3 4 1 4 4 
3 ระดับปริญญาโท 3,369 2,590 2,525 2,024 1,777 1720 1,546 1,301 

4 
ระดับประกาศนยีบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

103 94 80 100 120 132 136 133 

5 ระดับปริญญาเอก 145 191 203 193 208 248 298 266 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
(2+3+4+5) 

3,711 2,916 2,810 2,320 2,109 2,101 1,984 5,986 

รวม 9,879 9,301 9,173 7,936 8,018 7,490 7,606 7,690 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25660 ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 

 
 

3.2 สัดส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สัดส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2553 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

ปริญญาตร ี 62 69 69 71 74 72 74 78 
บัณฑิตศึกษา 38 31 31 29 26 28 26 22 

 

6,168 6,385 6,363
5,616 5,909 5,389 5,622 5,986

3,711
2,916 2,810 2,320 2,109 2,101 1,984 1,704

9,879
9,301 9,173

7,936 8,018 7,490 7,606 7,690

ปีการศกึษา2553 ปีการศกึษา2554 ปีการศกึษา2555 ปีการศกึษา2556 ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา2559 ปีการศกึษา2560

ผูส้ าเร็จการศกึษา

ระดบัปรญิญาตรี ระดบับณัฑติศกึษา รวม
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7. สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระว่างปี พ.ศ. 2551 - 2561 

 

1) ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

ประจ าปี ช่วงเวลาเกิดเหตุ 

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 
2559 94 87 73 254 
2560 46 95 81 222 
2561 60 92 68 220 

 

 

2) ประเภทยานพาหนะ 

ประจ าปี 
ประเภทยานพาหนะ 

รถจักรยานยนต ์ 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 

2559 183 176 359 
2560 189 155 344 
2561 180 133 313 
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3) ประเภทบุคคล 

ประจ าปี 

  

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 

2559 163 59 183 405 

2560 132 33 160 325 

2561 134 39 162 335 
 

 

4) ความเสียหาย 

ประจ าปี ความเสียหาย 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 
2559 206 0 206 
2560 169 2 171 
2561 176 1 177 
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ภาคผนวก จ 

แบบฟอรม์การจดัท าแผนการบรหิารความเสีย่ง  
และการตดิตามประเมนิผล 
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1. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (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. แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (RM 2) 

 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์         
  1.1 ………………………………………..         
  1.2 ………………………………………..     
  1.3 ………………………………………..     

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการความ         
  2.1 ………………………………………..     
  2.2 ………………………………………..      
  2.3 ………………………………………..      
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         
  3.1 ………………………………………..     
  3.2 ………………………………………..     
  3.3 ………………………………………..     
4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล         
  4.1 ………………………………………..      
  4.2 ………………………………………..     
  4.3 ………………………………………..     
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3. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

  1.1 ………………………………………..           
  1.2 ………………………………………..       
  1.3 ………………………………………..       
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน         
  

  2.1 ………………………………………..       
  2.2 ………………………………………..        
  2.3 ………………………………………..        
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  

  3.1 ………………………………………..       
  3.2 ………………………………………..       
  3.3 ………………………………………..       
4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล           

  4.1 ………………………………………..        
  4.2 ………………………………………..       
  4.3 ………………………………………..       
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