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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่ง ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงโดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการด าเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ  โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุม
ภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิ น         
พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการก ากับการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกัน 
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน  
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

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

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้  มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของ คณะกรรมการ
ร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way 
Commission) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (4) การประเมินความเสี่ยง (5) การจัดการความเสี่ยง 
(6) การออกแบบกิจกรรมควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร (8) การติดตามผล 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 3 ด้าน            
10 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.2 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
2.1 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงระบบน้ าประปาผ่านการใช้งานเกินกว่า
อายุโครงสร้างและวัสดุท าให้น้ าประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ า 
2.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 
2.3 มลพิษทางขยะและสิ่งแวดล้อม 

ข 
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.5 กฎ ระเบียบ มาตรการ ควบคุมการยืมเงิน ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที ่

    2.6 เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการเบิกจ่ายและยืมเงินงบประมาณ 
     2.7 ยังขาดระบบการจัดการการใช้พื้นที่ และการจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

             3.1 มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 

1.1 ที่มำและพัฒนำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การบริหารความเสี่ยงส าหรับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรูปแบบที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
(1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงยุทธศำสตร์ โดยส านักงาน ก.พ.ร.อันเนื่องมาจากพระราช    

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(2) ระบบกำรควบคุมภำยในภำครำชกำร  โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) 

ก าหนดให้ภาครัฐจัดท าระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแต่ละ
หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกิจกรรมที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอ านาจ
ให้แก่ส่วนราชการเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมีความส าคัญอย่างมากที่ต้ องก าหนดให้
ครอบคลุมการด าเนินงานด้านต่างเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ  

(3) กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล   โดยส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการขอ
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 

(4) กำรบริหำรควำมเสี่ ยงตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
บริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหาย (ทั้งรูปตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทา ความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนรองรับภารวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 



4 . 

 

 

kku| แผนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 การรายงานความเสี่ยง  ตามระเบียบควบคุมภายใน โดยรายงานความคืบหน้าในการจัด
วางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544 ข้อ 5 (ครั้งแรก) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึง กันยายน 2547 และรายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  

 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ได้ด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  

 การด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 

1.2 กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ.2555 

กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2557 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วม
ของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความ
เสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม
องค์กร 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุความเสี่ยง 4) การประเมนิความเสี่ยง 5) ตอบสนองความเสี่ยง 
6) กิจกรรมควบคุม 7) ข้อมูลและการสื่อสาร 8) การติดตามผล         

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
* COSO: ประกอบด้วย  1) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  2) American Accounting 
Association (AAA) 3) Financial Executive Institute (FEI) 4) Institute of Auditors (IIA) 5) Institute of Management 
Accountants 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5963/2555 ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่               
27 พฤษาคม 2556 และด าเนินการตามกระบวนการของ COSO ดังนี้  

1.2.1 สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและ         
มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนิ นกิจการอย่างชัดเจนคือการมุ่งพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก ซึ่งเอ้ือต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

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

3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลงาน
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี โดยมีการจัดท ารายงานผลที่สะท้อนผล       
การปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการก ากับ
ติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 (1) การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

 (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
 (3) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ มหาวิทยาลัยโดยหลักการบริหารคุณภาพทั้งมวล พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพระบบงานในรูปแบบนิทรรศการ  หรือการประชุม สัมมนาโดยให้รางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชู 

(4) การพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
ระบบงาน 

(5) การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อการพัฒนา 
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(6) การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบ     
การประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา 

4) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน   

            (1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ในส านักงานอธิการบดีและคณะ/หน่วยงาน  

  (2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาใน    
การปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

(3) มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการจัดการที่มีความคล่องตัว       
มีประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ระบบตลอดจนเพ่ือให้สามารถมีฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการเงินและการคลังที่จ าเป็นต่อการบริหารองค์กร 

(4) ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐและของมหาวิทยาลัย 

- ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 

- พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 
5) มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่        

การพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียงและการมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาทุกระดับ สร้างกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ        
ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

6) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.2.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 

( Goals) 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและ 
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) 
ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง     
(high performance organization) 

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

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษา ใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

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

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

6. การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่ด ี 

 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจน
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

 

 เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่ งคุณภาพที่ ไ ด้ รั บกา รยอมรั บต ามมาตรฐ านสากล  มี สมร รถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 

( Goals) 

8. ด้านศิษย์เก่าสมัพันธ์ที่ดี   สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ ์  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่ เป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ เ กิ ดประโยชน์สู ง สุ ดและ
พึ่งตนเองได้ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมี   
ความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

 
1.2.3 กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 โดยพิจารณาจากเอกสาร/รายงาน                
ต่างๆ ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปี  

พ.ศ. 2556 ณ ไตรมาส 2 

 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไตรมาส 2 

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.2554-2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

 ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
        การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

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

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกกลุ่มของความเสียงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
      (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
      (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   
      (3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                               (4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 3) การจัดล าดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                         

 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมูล     
ในแบบฟอร์ม RM 1 (การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง) และน าผลการวิเคราะห์ที่มีค่า
คะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RM 2 
(แผนการบริหารความเสี่ยง) เพ่ือการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 

5 (5) (10) (15) (20) (25)  
สูงมาก 

4 (4) (8) (12) 16(สูง) (20) 

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

2 (2) ปาน(4) กลาง(6) (8) (10) 

1 (1)ต่ า (2) (3) (4) (5) 

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

โอกาสเกดิ 

 

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสเกิด 

 

โอกาส 
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1.2.5 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium), ระดับความเสี่ยงสูง (High) และระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme)     

   
 

1.2.6 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

        แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย ความเสี่ยง 
3 ด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการปฏิบัติงาน และ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 16 โครงการ/กิจกรรม 
1.2.7 ข้อมูลและกำรสื่อสำร 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 

แผนภูมิความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.2.8 กำรติดตำมและประเมินผล 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 ครั้งต่อ
ปี ดังนี้ 
 

 ในระดับคณะ/หน่วยงำน    

- รอบ 6, 9 เดือน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

- รอบ 12 เดือน รายงานต่ออธิการบดี 
 ในระดับมหำวิทยำลัย 

- รอบ 6,9 เดือน รายงานต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- รอบ 12 เดือน รายงานต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

1.2.9 ผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปี ผลกำรประเมิน 

(1) เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
ระดับพ้ืนฐาน  
(Certified FL)  

ปีงบประมาณ 2552 ระดับ 5 

ปีงบประมาณ 2553 ระดับ 5 

ระดับก้าวหน้า  
(Progressive Level : PL)  

ปีงบประมาณ 2554 ระดับ 5 

ปีงบประมาณ 2555 ระดับ 5 

(2) เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) 

 ปีการศึกษา 2553 ระดับ 5 

 ปีการศึกษา 2553 ระดับ 5 

 ปีการศึกษา 2553 ระดับ 5 

 
1.2.10 แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีท่ีผ่ำนมำ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
จ ำนวนปัจจัยเสี่ยง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

1. ด้านกลยุทธ์ 10 7 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 11 10 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 2 
4. ด้านธรรมาภิบาล 3 1 
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ส่วนที ่2 
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2557 
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ส่วนที่ 2 
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดท าขึ้น   
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
1.1 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub)                     

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.2 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
2.1 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงระบบน้ าประปาผ่านการ   
   ใช้งานเกินกว่าอายุโครงสร้างและวัสดุท าให้น้ าประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ า 
2.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 
2.3 มลพษิทางขยะและสิ่งแวดล้อม 
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.5 กฎ ระเบียบ มาตรการ ควบคุมการยืมเงิน ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและ    
  การกระท าผิดของเจ้าหน้าที ่

    2.6 เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการเบิกจ่ายและยืมเงินงบประมาณ 

  2.7 ยังขาดระบบการจัดการการใช้พ้ืนที่ และการจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
             3.1 มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง 
 ทัง้นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยมี
รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้
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ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

1. ด้ำนกลยุทธ์  
1 . 1  โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง
ศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ 
(Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 ความล่าช้าของการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสุ ขภาพชั้น เลิศ  (Medical 
Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ก ากับติดตามแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(1) การย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 
ขอนแก่น ออกจากพ้ืนที่เดิม 
(2)  การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  EIA         
ของ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(3) การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 

 

 ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน   

 คณะแพทยศาสตร์ 
 

 
ต.ค.56 - ก.ย.57 
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ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

1 . 1 . 2  ก า ร ขาดแคลน บุ คล ากรทา ง

การแพทย ์

(1) เตรียมแผนเพ่ือสรรหาและการรักษาบุคลากร
ทางการแพทย์ 
(2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการ
สุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์          

 คณะแพทยศาสตร์ 

ต.ค.56 - ก.ย.57 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน  
2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
2.1.1 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อ

ก า ร อุ ป โ ภ ค  บ ริ โ ภ ค  ร ว ม ถึ ง ร ะบ บ

น้ าประปาผ่านการใช้งานเกินกว่าอายุ

โครงสร้างและวัสดุท าให้น้ าประปาที่ผลิต

ได้มีคุณภาพต่ า 

 
 
( 1 )  โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  

 กองอาคารและ
สถานที่ 

 
 
ต.ค.56 - ก.ย.57 

2.1.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

(1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ด ี
 
 

 ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  

 กองอาคารและ
สถานที่ 

ต.ค.56 - ก.ย.57 
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ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

2.1.3 มลพิษทางขยะและสิ่งแวดล้อม (1) รณรงค์การทิ้งขยะและคัดแยกขยะและของ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย 
(2) ปรับปรุงและขยายศูนย์อาหารและบริการทั้ง
สองแห่งให้สามารถรองรับการบริการนักศึกษาได้ 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน         
 

ต.ค.56 - ก.ย.57 

2.2 อัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(1) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดและก าหนดมาตรการการยืม
เงินให้มีประสิทธิภาพ 
(2) ก าหนดมาตรการการลงโทษหน่วยงานที่
เบิกจ่ายล่าช้า 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน      

 กองคลัง    

ต.ค.56 - ก.ย.57 

2.3 ความผิดพลาดการ
เบิกจ่ายและการยืมเงิน
งบประมาณ 

2.3.1 กฎ ระเบียบ มาตรการ ควบคุมการยืม
เงิน ยั งไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้ เกิด
ข้อผิดพลาดและการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 

(1) ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ิมมาตรการ การเบิกจ่าย
และยืมเงินงบประมาณ 

 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน      

 กองคลัง    

ต.ค.56- ก.ย.57 

2.3.2 เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายและยืมเงินงบประมาณ 

(1) จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเขา้ใจ 
(2) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
(3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน      

 กองคลัง    

ต.ค.56 - ก.ย.57 
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ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

2.4 การป้องกันอุบัติเหตุ
และการรักษาความ
ปลอดภัย 

2.4.1 ยังขาดระบบการจัดการการใช้พ้ืนที่ 
และการจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

(1) โครงการแก้ไขปัญหาบริเวณท่ีเป็นจุดอันตราย
ของมหาวิทยาลัย ส ารวจและปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 กองอาคารและ
สถานที่ 

ต.ค.56 - ก.ย.57 

3. ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

 
 
3.1.1 มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจาก
ภายนอก 

 
 
(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยเว็บไซต์และอีเมล์ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 

ต.ค.56 - ก.ย.57 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก  
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ที่ 5963/2555 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 
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ภำคผนวก ข 
ขั้นตอนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ภำคผนวก ข 
1. ขั้นตอนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

   

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอน 

 

การด าเนินการ/กิจกรรม 

 
ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
1 

แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือด ำเนินกำร 

(1) ศึกษาภาพรวมขององคก์ร 

(2) ก าหนดวตัถุประสงค ์

(3) แบ่งหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 
ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

 เพ่ือด ำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 

 

การระบุความเสี่ยง  

(Event Identification) 
 

2 

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

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นตน้ 
(4) กำรวิเครำะห์ควำมผดิพลำดของมนุษย์ 

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

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

 

ประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

3 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสีย่ง 

 

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

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง

 

(

R
i
s
k
 
M

ตามแบบฟอรม์ RM1 
 
จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ตอบสนองความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

4 
จดัการความเสี่ยง 

 - จัดท าแผนการบริหารความเสีย่ง  
ตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก ำหนดมำตรกำรกำร

ควบคุม 
- มอบหมำยผู้รับผดิชอบ 
- ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ 

 

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

โดยมีมำตรกำรติดตำม 
(3) ควำมเสี่ยงสงู : ควบคุมความเสีย่ง  

โดยมีแผนกำรควบคุม 
(4) ควำมเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนกำรควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง  รายงานการควบคุมภายใน 

 

5 ติดตามความเสี่ยง (Risk ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 - รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  

ตามแบบฟอรม์ RM3 
 

(1) รำยงำน รอบ 6, 9 เดือน 
 

1. รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  
และอธิการบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3  

2. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน เสนออธิการบดี 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ช่วงเวลำ กระบวนกำร 

เมษำยน - พฤษภำคม 
2556 

 มหำวิทยำลัย  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2556  
                    ม.ขอนแก่น รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสูงสุด 
 คณะ/หน่วยงำน  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2556  
                       รอบ 6 เดือน ต่อผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 

พฤษภำคม - สิงหำคม 
2556 

 มหำวิทยำลัย  
1. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง  พ .ศ .2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. จัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะ/หน่วยงำน 

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

สิงหำคม – ตุลำคม 
2556 

 มหำวิทยำลัย 
เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ .ศ.2557  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย              
สภามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนฯ 
 คณะ/หน่วยงำน 

เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงาน และผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2556 

 มหำวิทยำลัย  
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2556  ม.ขอนแก่น  
รอบ 12  เดือน ต่อผู้บริหารสูงสุด 
 คณะ/หน่วยงำน 

(1) ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน
ต่อมหาวิทยาลัย 

(2) ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557 ต่อ มหาวิทยาลัย 
 

เมษำยน 2557  มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557 
รอบ 6 เดือน ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมการ คณะ/หน่วยงาน  

กรกฎำคม – สิงหำคม  
2557 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี  พ.ศ.2557  
รอบ 9 เดือน ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงำน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน          
ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน  
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ช่วงเวลำ กระบวนกำร 

ตุลำคม - พฤศจิกำยน  
2557 

 มหำวิทยำลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2557  
ต่ออธิการบดี ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ/หน่วยงำน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปี 
พ.ศ.2557  ต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี 
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ภำคผนวก ค 
ตำรำงแสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
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ภำคผนวก ค ตำรำงแสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์             

1.1 หลักสตูรยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

S1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.2 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังมีความ
พร้อมน้อยเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติและการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
S2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.3 จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและ
แลกเปลีย่นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S3 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.4 การเสริมสร้างคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ยังต้องมี
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

S4 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.5 การบริหารจัดการโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการวิจัย เช่น 
การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง การจัดท าระบบสนับสนุน
การวิจัยยังไม่เพียงพอ 

S5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.6 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 
S6 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.7 ระบบบรหิารจดัการด้านการรักษาพยาบาลยังไม่เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีเพิม่มากข้ึน 

S7 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1.8 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ S8 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน            

2.1 ระบบการจัดการน้ ายังไมเ่พียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมถึงระบบน้ าประปาผ่านการใช้งานเกินกว่า
อายโุครงสร้างและวัสดุท าให้น้ าประปาที่ผลติได้มี
คุณภาพต่ า 

O1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
อยู่บ่อยครั้ง O2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.3 โครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ
หลากหลาย O3 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 

 
สูงมาก 

2.4 ระบบกลไกการประเมินผลการปฏบิัติงานยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน O4 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.5 
กฎ ระเบยีบ มาตรการ ควบคมุการยมืเงิน ยังไม่ครอบคลุม
เพียงพอท าใหเ้กิดข้อผดิพลาดและการกระท าผดิของ
เจ้าหน้าที ่

O5 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

2.6 
การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

O6 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.7 
การบริหารจัดการงานด้านการก่อสร้าง/สัญญาจ้าง ยังมี
ช่องว่างและมีหลายหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

O7 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.8 
อัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถสูง 

O8 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.9 
บุคลากรทางการแพทย์ถูกดึงตัวจากภายนอกและอาจ
น าไปสู่การขาดแคลนในอนาคต 

O9 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.10 
จ านวนอาจารยต์่างชาติมีน้อย 
 

O10 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.11 
ยังขาดระบบการจัดการการใช้พื้นที่ และการจราจรที่
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ

O11 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.12 
เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติในการเบิกจ่ายและ
ยืมเงินงบประมาณ 

O12 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.13 มลพิษทางขยะและสิงแวดล้อม O13 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.14 

 
การเบกิจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

O14 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ            

3.1 
 มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเกดิขึ้นอยู่บ่อยครั้ง  IT1 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3.2 
ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความ
สมบูรณ์ในการเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ 

  
IT2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3.3 การเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
IT3 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 

4.1 
ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาลโครงการประจ าปี
งบประมาณ ปี พ.ศ.2557 

 
G1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.2 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏบิัติงานยังไม่
ครอบคลมุและมีข้อขัดแย้งกัน 

 
G2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.3 
ระบบกลไกการประเมินผลการปฏบิัติงานยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 
G3 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ภำคผนวก ง 
 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2557  
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ภำคผนวก ง กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
 

ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

1.   ด้ำนกลยุทธ ์
 
 
 
      

 1.1 หลักสูตรยังต้องมีการปรับปรงุเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2 4 8 S1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2555 
 

ยังไม่มีกลไกลการปรับปรุงหลักสตูรให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังมีความพร้อม
น้อยเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติและการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

3 3 9 S2 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56 จ านวนบุคลากรและนักศึกษายังตอ้งได้รับ
การพัฒนาด้านภาษาให้สามารถสือ่สารและ
รองรับความเป็นนานาชาต ิ

1.3 จ านวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 3 9 S3 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56 การรรับนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด  

1.4 การเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ยังต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

2 4 8 S4 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56 บัณฑิตขาดความอดทน สู้งาน และยังขาด
ทักษะในการท างาน 

 
  

1.5 การบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการวิจัย เช่น การ
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง การจดัท าระบบสนับสนุนการวิจัยยังไม่
เพียงพอ 
 

3 3 9 S5 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56 ยังขาดการจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
ด้านการวิจัยรวมถึงขาดมาตรการการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

 1.6 การด าเนินโครงการก่อสร้างศนูย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนภุูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง อาจเกิดความล้าช้าของการด าเนินการ 

 4 5 20  S6 ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

เป็นโครงการขนาดใหญ ่จึงต้องมีการเตรีม
พื้นที่ และการจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากล่าช้าก็จะมีผลต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 

1.7 ระบบบริหารจัดการด้านการรกัษาพยาบาลยังไม่เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับผูป้่วยท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 3 3  9  S7 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56 จ านวนเตียงท่ีรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอและ
ปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยในปีงบประมาณ 
2555 เพิ่มขึ้น 39,024 ครั้ง (ร้อยละ 6.89) 

 1.8 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 4 4 16 S8  เมื่อเป็นศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ 
(Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน  

 

2.1 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บรโิภค 
รวมถึงระบบน้ าประปาผ่านการใช้งานเกินกว่าอายุโครงสร้างและ
วัสดุท าให้น้ าประปาที่ผลิตได้มคีุณภาพต่ า 
 
 

4 4 16 O1 ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 
 
 

แนวโน้มการขาดแคลนน้ ามีค่อนข้างสูง  
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รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

2.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถยีรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง 

4 4 16 O2 ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครัง้ 

2.3 โครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัมีความ
หลากหลาย 

3 3 9 O3 ข้อเสนอแนะจากการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ม.
ขอนแก่น 

โครงสร้างภายในของ คณะ/หน่วยงาน             
มีลักษณะที่แตกต่างกัน 

 2.4 ระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3 3 9 O4 ผลจากการระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
คณะมมีาตรฐานที่แตกตา่งกันและสร้าง
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นให้กับบคุลากร 

 2.5 กฎ ระเบยีบ มาตรการ ควบคุมการยมืเงิน ยังไมค่รอบคลมุเพียงพอ
ท าให้เกดิข้อผิดพลาดและการกระท าผดิของเจ้าหน้าที ่
 

5 5 25 O5  ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

 มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การด าเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ 
 

2.6 การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลมุทุกภารกิจ 3 3 9 O6 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  

2.7 การบรหิารจดัการงานดา้นการก่อสร้าง/สญัญาจ้าง ยังมี
ช่องว่างและมีหลายหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2 4 8 O7 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ
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ี่ยง

 

รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

  2.8 อัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถสูง 

3 3 9 O8 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 บุคลากรทางการแพทย์ถูกดึงตัวจากภายนอกและอาจน าไปสู่
การขาดแคลนในอนาคต 

2 4 8 O9 ข้อคิดเห็นเสนอแนะสภา
มหาวิทยาลยัในการประชุมครั้งท่ี 
3/2556 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 
2556 

 

2.10 จ านวนอาจารยต์่างชาติมีน้อย 3 3 9 O10 ผลการจัดอันดับ QS มีจ านวนลูกจ้างชาวต่างประเทศจ านวน 63 
คน (ร้อยละ 0.58) 

2.11 ยังขาดระบบการจดัการการใช้พื้นที่ และการจราจรที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ

4 4 16 O11 ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

 

2.12 เกดิความผดิพลาดของเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิในการเบกิจ่ายและยมื
เงินงบประมาณ 

4 5 20 O12 ข้อเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กำ

ส 

ผล
กร
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ระ
ดับ

คว
ำม

เส
ี่ยง

 

รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

2.13 มลพิษทางขยะและสิ่งแวดลอ้ม 
 

4 4 16 O13  เนื่องจากมหาวิทยาลยัขอนแก่นมบีุคลากร 
นักรียน นักศึกษา จ านวนมาก จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมด้านมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมต่างท่ีจะเกดิขึ้น 

 2.14 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 5 20 O14 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

 

3.ควำมเสี่ยงด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 

3.1 มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เนต็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 4 5 20 IT1 ข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2556 

แนวโน้มการถูกรบกวนทางอินเทอร์เน็ต
สูงขึ้น เช่น ส่ง spam mail มารบกวน 
ระบบข้อมลูถูกรบกวนจาก Hacker   

3.2 ระบบสารสนเทศข้อมลูของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์
ในการเช่ือมโยงเข้ากับฐานข้อมลูของหน่วยงานต่างๆ 

2 4 8 IT2 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  

3.3 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 

3 3 9 IT3 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  
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ปัจจัยเสี่ยง 
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รหัส ที่มำของปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

4.ควำมเสี่ยงด้ำนธรร
มำภิบำล 

4.1 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2557 

2 3 6 G1 รายงานผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 

 

4.2 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลมุและ
มีข้อขัดแย้งกัน 
 
 

2 3 6 G2 ความเสีย่งคงเหลือจากแผนฯ 56  

 4.3 ระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3 3 9 G3 ผลจากการระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
คณะมมีาตรฐานที่แตกตา่งกันและสร้าง
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นให้กับบคุลากร 
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แผนภูมิความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

  

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  

 
5 

       
S6, 

IT1,O12,O14 

 
O5 

 

 4 

    S1, S4, O7, 
O9, IT2 

  

O1, O2, O11, 
O13,S8 

  

 

 

3 

    G1, G2 S2, S3, S5, S7, O3, 

O4, O6, O8, O10, 

O12, IT3, G3 

   

 

2 

          

 
1 

          

 

  

 

  
1 2 3 4 5 
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ภำคผนวก จ 
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
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ภำคผนวก จ 
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำร/ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2556   
ณ ไตรมำส 2 

 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ  

   

  - ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 n/a 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 n/a 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,813 2,518 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 89.51 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 72.72 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อขยำยกำรผลิตก ำลังคน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสำขำที่ขำดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

   

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 85 n/a 

  - ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 n/a 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 n/a 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,228 2,226 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอ้ยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 54 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,496 1,131 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

ร้อยละ 100 75.60 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 91 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิตสำขำวิชำที่
ขำดแคลน 

   

  - จ านวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 76 n/a 

  - จ านวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คน 25 n/a 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 76 76 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 532 n/a 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คน 175 n/a 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

โครงกำร : โครงกำรผลิตแพทย์และพยำบำลเพิ่ม    

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน 80 80 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน 208 n/a 

  - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน 240 n/a 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 95 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน/ประชำชนในชุมชนและสังคม ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ 

  - ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 n/a 
 

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
 

ร้อยละ 90 n/a 

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

  - จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 500,000 180,000 

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 350 148 

  - จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ/ปี 800 480 

  - ร้อยละความแม่นย าในการวินิจฉัย ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

  - ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 90 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อวิจัยและพัฒนำรวมทั้งถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ 

   

  - จ านวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงาน 160 n/a 

  - จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ    
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 50 n/a 

ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี    

  - จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 179 209 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 135 8 

  - จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 135 8 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 n/a 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้    

  - จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 50 36 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 60 1 

  - จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน 60 1 

  - จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 n/a 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อให้บริกำรรักษำพยำบำลและ
ส่งเสริมสุขภำพเพื่อกำรศึกษำและวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน 

   

  - จ านวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่น าไปใช้ประโยชน์ โครงการ 120 n/a 

  - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม ร้อยละ 100 n/a 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ แผน ผล 

มาตรฐานที่ก าหนด  

  - โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 100 100 

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพื่อ
กำรศึกษำและวิจัย 

   

  - จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 1,700 779 

  - จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา งาน 120 139 

  - จ านวนผู้ป่วยนอก คน 750,000 481,506 

  - จ านวนผู้ป่วยใน คน 55,000 25,949 

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

  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80 

  - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 

ผลผลิต : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 7 4 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน/ปี 185,000 100,830 

  - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 100 

  - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ผลผลิต : โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี    

  - จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 4,924 4,924 

  - ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน ร้อยละ 100 100 
 

ที่มำ : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป. 
301,302,302/1) ณ ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้ วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไตรมำส 2 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2556 

ผลด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2556 

1. ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี   

1 1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 5 5 

2 1.2 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high 
performance organization) 

5 5 

2. กำรผลิตบัณฑิตที่ดี   
3 2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์
5 5 

4 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

85 82.70 

5 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 85 86.67 

6 2.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

4 4 

7 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

60 55.46 

8 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

60 51.66 

9 2.7 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

5 5 

10 2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

5 5 

11 2.9 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 5 
3. กำรพัฒนำนักศึกษำ   

12 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 
 

5 5 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2556 

ผลด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2556 

13 3.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

5 5 

4. กำรวิจัย   
14 4.1 ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ

พัฒนา (Research Based University) 
5 3 

15 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า (บาท/คน) 

220,000 
 

48,042.62 

16 4.3 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อ
งบประมาณท้ังหมด  

10  
 

1.58 

17 4.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

 
35 

 
 18.52 

18 4.5  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/
หรือ น าไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

45 29.17 

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

 
85 

 
56.79 

5. กำรบริกำรวิชำกำร   

20 5.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการบริการวิชาการ 10 5 

21 5.2  ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกต่องบประมาณทั้งหมด  

1 0.2465 

22 5.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 3 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี   
23 6.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 5 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2556 

ผลด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2556 

24 6.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ต่องบประมาณทั้งหมด 

0.50 0.13685 

7. กำรพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคุณภำพ   
25 7.1 ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  
5 5 

8. ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี   

26 8.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าท่ีร่วมสร้างความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย 

5 5 

27 8.2 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าต่อจ านวนศิษย์เก่า 300 330.92 

9. ชุมชนสัมพันธ์   
28 9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 5 5 

10. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อ
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

  

29 10.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

5 5 

30 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 65 64.57 
 
 

3. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2555 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  ผลการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบันอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

ปี              พ.ศ.                คะแนน             กำรจัดอันดับผลกำรประเมิน 

2548 4.5877 อันดับที่ 9 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2549 4.6638 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2550 4.2533 อันดับที่ 3 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
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ปี              พ.ศ.                คะแนน             กำรจัดอันดับผลกำรประเมิน 

2551 4.3626 อันดับที่ 5 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2552 4.5216 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2553 4.5270 อันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2554 4.3507 - 

2555 4.3931 - 

 

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

 การประเมินคุณภาพภายนอก  โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 – 2548) โดยไม่มีการตัดสิน
ผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพรอบ
สอง (พ.ศ.2549 – 2553) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ .ศ .2554 – 2558) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินในระดับ ดีมาก โดยมีเงื่อนไข การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา พิจารณาข้อมูลจากการประเมินระดับตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ และ
ก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0-5 พิจารณาการรับรองคุณภาพ 2 
ระดับ คือ ระดับคณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน  

การผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผลการประเมินต้องมีคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ได้คะแนน 3.51 
ขึ้นไป และคะแนนภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ได้ 3.51 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สรุปได้ ดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนคณะที่รับการประเมินจ านวน 22 คณะ และการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะจ านวน 3 แห่ง   

2) ผลการประเมินควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจ านวน 21 คณะ ผลไม่เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. จ านวน 1 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ 

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

ข้อเสนอแนะระดับสถำบัน 
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คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบัน และมี
ความยั่งยืน ดังนี้ 

1)  ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
- ควรสนับสนุนนักศึกษาในการเพ่ิมทักษะด้านต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น  อังกฤษ  จีน  

ญี่ปุ่น หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ และความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลกซึ่งก าหนด
ไว้ในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

- ควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศกึษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน  

2)  ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
- ควรก าหนดมาตรฐานของวารสารวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไปเพ่ือประกันคุณภาพของงานวิจัยนั้น และ
พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ ทุกกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯจัดไว้ทั้ง 3 กลุ่ม 

- ควรแสวงหาความร่วมมือในการวิจัย และทุนวิจัยจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ และใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาวิจัยสมุนไพรไทยให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับ 

- ควรสนับสนุนการวิจัยในประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น เป็น
ต้นว่า     วิถีชีวิตหรือภาวะสุขภาพของประชาชนที่ท าการเกษตรกับพืชเศรษฐกิจใหม่จ าพวก ยางพารา 
ปาล์ม อ้อย           มันส าปะหลัง หรืออ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยพืชที่จะเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกในอนาคตที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านอาหาร และด้านอ่ืนๆกับประชาชนในประเทศ การ
วิจัยในการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพในการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค และบริโภคของ
ประชาชน หมายรวมถึงการบริหารจัดการในกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จะต้องด าเนินการเช่นไร การ
วิจัยภาวะสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีความเจริญของเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมกับความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติในปัจจุบัน ที่ส่งผล
กระทบทั้งในมิติสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และเป็นไปได้  

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

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร ด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งมีภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า
มากมาย ให้มีการใช้สมุนไพรไทยให้มากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน และขยายไปสู่ภาคธุรกิจ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนไทย และประชาชนทั่วโลก ที่ต้องการบริการทางเลือกที่มีใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็น
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การสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาบันที่เป็น“มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ: เวชศาสตร์ การเกษตร และ
สมุนไพรเขตร้อน” ได้เป็นอย่างด ี

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจาก
หลายคณะ ประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน และยังจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทาง
วิชาการของชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรก าหนดกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินการใน
ลักษณะเช่นนี้ให้มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านของแผนงานสนับสนุน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

4)  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
- ควรบูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยให้อยู่ในกระบวนการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพราะจะท าให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีศิลปะ มีความละเอียดอ่อน 
เสริมทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกลุ่ม
นักศึกษาให้สามารถพัฒนาทักษะในด้านสุนทรียศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นในทุกคณะวิชา 

- ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน และนานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในด้านดนตรีไทย การออกแบบ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยจะเป็นสะพานแห่งมิตรภาพที่จะเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยฯกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศท่ัวโลก 

5)  ด้ำนกำรพัฒนำสถำบัน และกำรประกันคุณภำพ 
- ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์ในการเพ่ิมทักษะด้านต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น 

อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น  เพ่ือสามารถสอน ท าวิจัย และบริการ
วิชาการในต่างประเทศได้และเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลก ที่ก าหนด
ไว้ในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

- ควรมีการสร้างระบบสนับสนุนให้กับคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งด้านภูมิรู้ในกับคณาจารย์ สร้างความภูมิฐานให้กับมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

- ควรมีการจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติทั่วทุก
ทวีปในโลก โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัย
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็น
อันดับ 4 ของโลก เพ่ือเป็นประตูสู่การเปิดตลาดวิชา เพ่ิมจ านวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งนอกจาก
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จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ระบบสุขภาพของโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าในด้านนี้ระดับโลกสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

- ควรมีระบบและกลไกในการช่วยขับเคลื่อนคณาจารย์ในการสร้างผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพเพียงพอทั้งในด้านบทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ  เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ก าหนด     กลยุทธ์สร้างความตระหนักในความส าคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพที่จะเกิด
ขึ้นกับหน่วยงานและสังคม และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
กลไกให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการประกันคุณภาพ และการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

หากพิจารณาอันดับของมหาวิทยาลัยฯในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับเอเชีย พบว่าอยู่
ในล าดับที่ 57 ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงควรทบทวนการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นอันดับที่ 1 ใน 80 ประเทศของ
เอเชีย ให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น  

   จุดเด่น 
 ผลการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอันน าไปสู่ความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนใน

มหาวิทยาลัยฯ คณะผู้ประเมินได้มองเห็นจุดเด่นซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ
ได้ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการแสวงหา และ  สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อบุคลากร ชุมชนโดยรอบ องค์กรปกครองทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ได้รับความ
ร่วมมือที่ดีโดยตลอด ต่อเนื่อง ยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันนโยบายที่เป็นเข็มมุ่งคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุข
ภาวะ อันจะยังประโยชน์แก่พลเมืองไทย และ พลโลกในอนาคต 

 2) มหาวิทยาลัยฯมีความโดดเด่นในการใช้วิชาการเพ่ือชี้น าสังคมและสามารถสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึง  
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และเอเซีย  

3) คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประโยชน์เชิง
นโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์จ านวนมาก  เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยของ
ประเทศ 

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

5) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นบรรณาธิการวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ Journal of Dental Research US และได้รับการคัดเลือกเป็น“นักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ” 
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6) บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านความสามารถในด้าน Ready to Work มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม TQF ที่ส าคัญคือบัณฑิตภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง 

7) มีปัจจัยสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจได้ใช้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม 
ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ IT , ส านักวิทยบริการ และที่มีชื่อเสียงคือ Website ของมหาวิทยาลัยฯ 
มีผู้เยี่ยมชมเป็นจ านวนมากจากการส ารวจอันดับ 24 ของเอเซีย ได้อันดับ 160 ของโลก  

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

แบบอย่ำงท่ีดี 
1) กรณีที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือการรับการสนับสนุนจาก  National Institutes of Health, USA 

แล้วสามารถด าเนินการวิจัยได้ผลเป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับทุนเพ่ิมขึ้นเป็นระยะที่ 2 จ านวน 1.1 ล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ     ซึ่งประสานงานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจากหลาย
คณะประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์เหมือนสภาพที่ต้อง
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคคลอ่ืน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน 
และยังจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทางวิชาการของชุมชน และ
ประเทศชาติไดเ้ป็นอย่างด ีและด าเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

3) คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการรักษาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก ได้ให้บริการผู้ป่วย เมื่อพบว่ามี
ปัญหามากในตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์จึงท าการวิจัย ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง พบว่าพฤติกรรมบริโภค
ของชุมชนยังไม่ถูกต้อง ได้ลงไปในชุมชน ให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนท าให้อัตราการเป็นโรคใน
บางชุมชนลดลง เป็นการวิจัยที่มีผลดีต่อชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยฯได้รับรางวัล Platinum Award พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จากการร่วมแสดงผลงานในประเด็นพืชอาหารเพ่ือสุขภาพ คุณค่าเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าใน
การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 

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

6) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลสหกิจศึกษาในการสร้าง  
Inspection Sheet ของแผนกลูกหีบและสร้างแบบจ าลองของแบริ่ง ณ สภาวะที่เครื่องจักรก าลังท างาน 
เพ่ือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตในแผนกลูกหีบ ซึ่งช่วยลดความเสียหายเกิดขึ้นเกิดคิด
เป็นมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อนาที 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคณะ 

 
คณะ 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
               พันธกิจหลัก 
              11 ตัวบ่งชี้ 

             ผลกำรประเมิน 
             ตัวบ่งชี้รวม 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.88 ดีมาก 4.73 ดีมาก 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 4.79 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.66 ดีมาก 4.56 ดีมาก 

4. คณะแพทยศาสตร์ 4.47 ดี 4.53 ดีมาก 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.89 ดีมาก 4.50 ดี 

6. คณะเกษตรศาสตร์ 4.55 ดีมาก 4.49 ดี 

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4.57 ดีมาก 4.47 ดี 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 4.36 ดี 4.44 ดี 

9. คณะเทคโนโลยี 4.50 ดี 4.37 ดี 
10. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4.48 ดี 4.36 ดี 

11. คณะเทคนิคการแพทย์ 4.31 ดี 4.34 ดี 

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.31 ดี 4.32 ดี 
13. บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรสาขาวิชา

ร่วม) 
4.25 ดี 4.29 ดี 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.38 ดี 4.29 ดี 

15. คณะวิทยาศาสตร์ 4.34 ดี 4.28 ดี 

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

18. คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4.10 ดี 4.14 ดี 

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

21. คณะวิทยาการจัดการ 3.82 ดี 3.81 ดี 

22. คณะนิติศาสตร์ 3.31 พอใช้ 3.22 พอใช้ 
23. คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

(กรุงเทพฯ) 
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 
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คณะ 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
               พันธกิจหลัก 
              11 ตัวบ่งชี้ 

             ผลกำรประเมิน 
             ตัวบ่งชี้รวม 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

24. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ น 
(หาดใหญ่) 

จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 

25. คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ น 
(อุบล) 

จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 

 
5. ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2554  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539 ซึ่งเริ่มมีการตรวจประเมินครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 โดยประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการ (Check list ) และด าเนินการตรวจประมเมินขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าตรวจประเมินด้วยการน าเอาเกณฑ์ และในปี
การศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการประกันคุณภาพด้วยการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรและถ่ายทอดไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน โดย
บูรณาการตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และ กพร. เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ส าหรับปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยการน าเอาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการประเมินตนเอง (EdPex:Education Criteria for 
Performance Excellence) โดยผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 
อยู่ในระดับ ดีมำก สรุปได้ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด คะแนนประเมิน
ตนเอง 

คะแนนกรรมกำร
ประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

5 4 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 4.37 4.40 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5 4.17 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 ดีมาก 
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ตัวช้ีวัด คะแนนประเมิน
ตนเอง 

คะแนนกรรมกำร
ประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.84 4.84 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 4 ดี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 4 ดี 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด สกอ.(23 ตัวบ่งช้ี) 4.93 4.71 ดีมำก 

 

โอกำสในกำรพัฒนำ 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างความเข้าใจและสื่อสาร รวมถึง ความหมาย เส้นทาง กลยุทธ์และ
กรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
น าระดับโลกให้มีความชัดเจน รวมถึง การน าเอกลักษณ์ ความท้าทายด้านต่างๆ และความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการน าไปใช้ในการปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานของในระดับมหาวิทยาลัย และคณะหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 
ด้าน    การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ผลการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย การติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 3. ยังไม่มีการเทียบเคียงผลการด าเนินการตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึง
ผลส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 4. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และกรอบเวลาทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะต่างๆ โดยมีการประเมินการใช้ประโยชน์ ความต้องการและ
แหล่งที่มาของทรัพยากรที่ใช้แต่ละแผนกลยุทธ์ สร้างความสมดุลของทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือผลักดัน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงที่ส าคัญด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการ 
 5. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและท ามห้บรรลุผลของแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนต่อความต้องการ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถและอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรที่เท่าเทียมกัน และ
ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทุกประเภทของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกันทั้ง
แผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความต้องการของคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
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 6. เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศึกษามีความหลากหลาย และมหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยจึงควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลของด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ รวมถึงการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมของระบบงานและกระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะ หน่วยงาน ให้ทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและประสิทธิผลต่อการบรรลุของวิสัยทัศน์การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
 7. มหาวิทยาลัยได้เริ่มน าเอาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในในทุกคณะ/หน่วยงาน ควรวางระบบให้เป็น
เครื่องมือของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ใช้ในการติดตามและ
สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 
 8. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อการติดตามความส าเร็จของแผน
กลยุทธ์และการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. มหาวิทยาลัยได้มีผลงานวิจัยสถาบัน ผลงาน R2R ผลงาน KKU Sharing เป็นจ านวนมาก รวงม
ถึงผลการประเมินการบริการด้านต่างๆ ควรน าผลมาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญเพ่ือการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวกระโดด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นเลิศ  
 
6. ผลกำรติดตำมและประเมินผลงำนของอธิกำรบดีตำมนโยบำยและพันธกิจในกำรบริหำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อเสนอแนะจากการติดตาม
และประ เมินผล งานของอธิ การบดี   ต ามน โยบายและ พันธกิ จ ในการบริ ห ารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน :  ตุลาคม 2554 - กันยายน 
2555) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและ
พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยมีสาระส าคัญ  

1. งำนส ำคัญท่ีอธิกำรบดีต้องกำรท ำให้ส ำเร็จในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
1.1 ด้ำนบุคลำกร 

1) การด าเนินการเพ่ือจัดท ากองทุนประกันสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยให้แล้ว
เสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความครบถ้วนมากขึ้น 

2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
3) โครงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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4) การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเข้มงวด   

5) การก าหนดสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของคณะ   
 1.2 ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

1) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการฯ และหรือบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพพิจารณาการ
เปิดหลักสูตรร่วมสหสาขาวิชาในรูปแบบต่างๆ    

2) ก าหนดวิธีการควบคุมจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโทสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตลอดจนเป้าหมายจ านวนรับตามแผนพัฒนา
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11   

3) จัดสรรทุนให้นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม(CLMV) รวมถึงกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ต่ ากว่าปีละ 50 ทุน รวมทั้งการเสาะแสวงหานักศึกษาต่างชาติแบบเชิง
รุก   

4) ทบทวนและปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และในกลุ่ม
วิชาอ่ืนๆ ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณลักษณะบัณฑิตส าหรับศตวรรษ
ที่ 21) และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ready to Work) 

5) ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านอย่างจริงจัง  
1.3  ด้ำนกำรวิจัย  

1) การยกระดับศูนย์วิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพสูงขึ้นเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก   
2) การเพ่ิมจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มวิจัยใหม่ 
3) การเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์ให้สูงขึ้น 
4) การน าผลงานวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ไปสู่เครือข่าย

ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริงและมีส่วนร่วม รวมถึงการผลิตองค์ความรู้จาก
ผลงานการวิจัย 

1.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
1) การก าหนดขนาดและการใช้ก าลังคนที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ ตาม

ความส าคัญและความจ าเป็นตามภารกิจที่ส าคัญ   
2) การปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือให้

อธิการบดีและคณบดีสามารถบริหารได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย   
3) การสื่อสารองค์กรเชิงรุกเพ่ือเน้นจุดเด่นและจุดขายของมหาวิทยาลัยตลอดจนคณะและสาขาวิชา    
4) ปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินประเภทต่างๆ (องค์กร บุคลากร ผู้บริหาร) ให้มี

ความกะทัดรัด ลดความซับซ้อน เกิดความคล่องตัว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    
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5) โครงการพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ของคณะวิชา
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.5 ด้ำนโครงสร้ำงทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
1) การปรับปรุงการให้บริการระบบขนส่งมวลชน หรือรถสวัสดิการ โดยการจัดท า TOR 

ฉบับใหม่เพ่ือหาผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2) การแก้ปัญหาบริเวณที่เป็นจุดอันตรายของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความสูญเสียจาก

ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในมหาวิทยาลัย 
3) การปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมความเร็วในการสัญจรที่เหมาะสม มีจุด

เลี้ยวกลับ วงเวียน และสัญญาณไฟ พร้อมเครื่องหมายจราจร แผนที่ ป้ายชื่อถนน ป้ายประตู และป้ายบอก
ทางท่ีสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ 

4) การรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น วินัย
จราจร การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมา การรักษาความสะอาด การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

5) โครงการจัดตั้งส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนงานภายในของ
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือแก้ปัญหาด้านขยะ สิ่งแวดล้อม และงานสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยแบบครบ
วงจร 

6) การปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ภายใน และการเตรียมการเพ่ือเป็นเจ้าภาพกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 41 

 7) เริ่มด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและบริการ จ านวน 2 หลัง 
 8) เริ่มต้นด าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์ 

1.6 ด้ำนกลไกกำรขับเคลื่อน  
1) มีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแนวทางดังกล่าวทุก 3 เดือนโดยการใช้

การประชุมในลักษณะ Dean forum   
2) มีกลไกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และประสาน

การท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
3) มีการสื่อสารผลงานและมาตรการเหล่านี้ไปสู่บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและออก

ไปสู่ชุมชนภายนอกด้วย โดยเฉพาะการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ ไปก าหนดให้เกิดการปฏิบัติ (Action Plan) ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

2. ควำมต้องกำรช่วยเหลือจำกสภำมหำวิทยำลัยในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
     2.1  สนับสนุนนโยบายในการหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกชื่อว่า Holding Company จะน าเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์
ด้วยตนเอง เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีศักยภาพแต่ผู้ประกอบการต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปเป็น
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หุ้นส่วนในช่วงแรกเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น หรือกรณีที่ทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูงมหาวิทยาลัยอาจด าเนินการ
เองโดยผ่าน Holding Company ได ้

    2.2 สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการผลักดันให้นักศึกษาของแต่ละคณะวิชามีโอกาส
ออกไปฝึกฝนประสบการณ์ร่วมกันกับเพ่ือนๆ ต่างวิชาชีพในภาคสนามเช่นเดียวกันกับโครงการฝึกภาคสนาม
ร่วมของกลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการก าหนดให้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและขอให้
ทุกคณะวิชาให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ทั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้มีความพร้อมที่จะออกไปท างานได้ 

    2.3 สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ยากจนให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย 

    2.4 การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชน 

    2.5 การก าหนดนโยบาย มาตรการ และส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีการ
ป้องกันต าแหน่งของอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3.ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและบริหำรมหำวิทยำลัย   
การบรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยต้องมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยต้องให้
ความส าคัญเชิงการพัฒนามากขึ้น มีดังต่อไปนี้ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ

ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ

ใหม่ 

3.1 ด้ำนกำรบริหำร 
3.1.1 กำรบริหำรจัดกำรภำยในวิทยำเขตหนองคำย 

(1) มหาวิทยาลัยควรร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยกับวิทยาเขต
หนองคายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยที่มี
ลักษณะบูรณาการสหวิทยาการที่เป็นการตอบโจทย์ของพ้ืนที่ การจัดตั้งกลุ่มวิจัย
หลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ าโขง รวมทั้งจัดท าระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โดยมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกลไกให้ร่วมด าเนินงานที่
มีวาระเป็นเรื่องของการวิจัยชัดเจนมากขึ้น โดยควรมุ่งเน้นการวิจัยระดับภูมิภาค 
เพ่ือการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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(2) วิทยาเขตหนองคายประสบปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ด้านการขาดแคลนอัตราก าลังอาจารย์ผู้สอน และวิธีการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาสอน 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการ
ทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ผู้สอน และเงื่อนไขเกณฑ์การรับต าแหน่งอาจารย์ที่มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

 
 

 
 

 

(3) เนื่องจากปัญหาในด้านกายภาพของพ้ืนที่วิทยาเขตส่งผลให้ขาด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขาดความมีชีวิตชีวาภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่เชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์  
เช่น การพัฒนา Hub ด้านสุขภาพ Hub ด้านการศึกษา เป็นต้น 

  
 

3.1.2 กำรบริหำรเงินรำยได้  
           มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนนโยบายด้านการบริหารเงินรายได้ 

โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลและสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

  
 
 

3.1.3 กำรบริหำรกำรเงินและพัสดุ 
(1) การบริหารการเงินและพัสดุยังพบปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน

เบิกจ่าย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ต่างๆ ต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

  
 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการติดตามการ
ใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดผลิตภาพ (productivity)  

  
 

3.1.4 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมรอบมหำวิทยำลัย 
(1) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการท าหน้าที่ร่วมเป็นหูเป็นตาดูแลความสงบ
เรียบร้อย ร่วมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษา  

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยต้องเพ่ิมมาตรการด้านวินัยและจิตสาธารณะ (service 
mind) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้น 

  
 



71 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | kku 

 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ

ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ

ใหม่ 

(3) มหาวิทยาลัยต้องเร่งขับเคลื่อนโครงการศึกษาและวิจัยการจัดผัง
เฉพาะเ พ่ือวางแผนการใช้ พ้ืนที่ และการจัดการระบบ การจราจรในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือลดปัญหาจราจรในมหาวิทยาลัย 

 
 

 

3.2 กำรพัฒนำนักศึกษำ 
(1) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาอย่าง

จริงจังในทุกมิติ ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจน
การสร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดีให้กับนักศึกษา 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเพียงพอ และอ านวยความสะดวกกิจกรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพื่อน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดี  

  
 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาในการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่ใกล้
มาถึง 

 
 

 

3.3 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีแนวทางการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

ที่น าเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์ให้น าไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมการเขียนต าราในลักษณะที่เป็นกลุ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการและสหสาขาวิชามากขึ้น 

  
 

(3) มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางและก าหนดแผนการจัดตั้ ง
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายต าราของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มี
ความหลากหลายในการจ าหน่ายหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเรียน ต ารา หนังสืออ่าน
ประกอบ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้มีการขยายการให้บริการ
ไปยังวิทยาเขตหนองคาย รวมทั้งควรเน้นการบริการของศูนย์หนังสือในลักษณะ
ออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย และรวดเร็ว 

  
 

3.4 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร  
(1) มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้ความส าคัญกับการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มหลักสูตรภาคสมทบ ภาคพิเศษ 
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3.5 กำรพัฒนำบุคลำกร 
(1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายผู้สอน

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามเส้นทางวิชาชีพ พร้อมทั้งมี
ระบบการติดตามที่ชัดเจน 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินบุคลากรทั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้มข้นมากขึ้นตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ที่ก าหนดไว้ในบทพรรณนางาน (Job Description) ที่มีความชัดเจน และผล
ประเมินมีผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรอย่างเหมาะสมและยุติธรรม  

 
 

 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานหลักในการดูแลประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านบุคลากร 4 งาน ได้แก่ (1) การวางแผนก าลังคน (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การ
พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน และ (4) การ
จัดท าระบบสารสนเทศของบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  
 

3.6 กำรพัฒนำงำนวิจัย 
จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่าเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก โดย

จัดอันดับ 1 ใน 3 ประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก” 
นั้น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ในปี 2012 มีอันดับต่ าลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดอันดับได้น าหลายมิติมาใช้ในการ
ประเมิน อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่เมื่อ
พิจารณาเฉพาะมิติด้านงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS นั้น 
ถือว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยในปี 2012 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ใน
อันดับที่ 4 ของประเทศ เมื่อเทียบกับปี 2011 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ส าหรับข้อเสนอแนะ
ในด้านการวิจัยที่ส าคัญมีดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัย
และต้องก าหนดโครงการหลักของยุทธศาสตร์ที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของประเด็น
การวิจัยอย่างเด่นชัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะวิชาต่างๆ ได้น าระบบการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ Visiting Scholar ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นกลไกของการเชิญ
ชวนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการ
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สอนและการวิจัยมากขึ้น 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดท าวารสารนานาชาติ 
“International Journal of Sustainable Community Development” ซึ่งเป็น
วารสารที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวารสารฉบับนี้ 

 
 

 

(4) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบดูภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงานที่
ท างานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องว่าได้ท างานวิจัยด้านใดไปแล้วบ้าง เพ่ือผลักดันให้เกิด
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

 
 

 

(5) มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางของการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยตรงกับนักศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

  
 

(6) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานโฮล์ดิ้
งคอมปานี (KKU Holding Company)เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมลงทุนพัฒนา
ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผลิตภัณฑ์และน าไปสู่เชิงพาณิชย์ 

 
 

 

(7) เนื่องจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยมีผลกระทบสูงต่อ
การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้คือ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า
ระดับโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา
งานวิจัย โดยถือเป็นงานส าคัญที่อธิการบดีควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอีก 12 เดือนข้างหน้า 

  
 

3.7 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาโครงการปรับโครงสร้างศูนย์บริการวิชาการ 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม หรือมีนโยบายในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ และให้บริการ
ได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในพ้ืนที ่ 

 
 

 
 

3.8 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบองค์กรในก ากับ มีความเป็นมืออาชีพ และมีอิสระ
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอด
ปี  
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3.9 กำรพัฒนำคุณภำพและระบบกำรประกันคุณภำพ  
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่

มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลที่มีการกระจาย
มากเกินไป เช่น ฐานข้อมูลของนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลการเงิน ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ไม่สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพได้ในภาพรวมของสถาบัน 

 
 
 

 

3.10 ด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากขึ้น

ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน โดยเพ่ิมเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ศิษย์เก่า ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น เงินบริจาค จ านวนศิษย์เก่า การจัดท า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน มี
พ้ืนที่ส าหรับศิษย์เก่าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติกับศิษย์เก่าที่เปิดกว้างมากขึ้น 

 
 

 
 
 

3.11 ด้ำนชุมชนสัมพันธ ์
(1) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังชุมชน

และร่วมพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน 

 
 

 
 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการการให้บริการวิชาการกับชุมชนในเชิง
รุกมากขึ้น เช่น การส ารวจความต้องการของชุมชน หน่วยงาน ทั้งในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การวิจัย การพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นโดยรอบ เป็นต้น 

 
 

 

(3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนที่ได้ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือในการท าวิจัย การท างานระหว่างเรียนของ
นักศึกษากับภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นต้น 

  
 

(4) มหาวิทยาลัยควรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของชุมชน เช่น สินค้า 
OTOP ภายในเมืองขอนแก่น โดยช่วยเหลือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มากกว่าเดิมโดยใช้องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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3.12  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรพึ่งตนเองได้ 
(1) การจัดตั้ ง โรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบและการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น และอยู่บนฐานของการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งควรมีการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
เกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการหลักสูตรจากผู้ปกครองและนักเรียนในท้องถิ่นและ
ระดับ ASEAN ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

  
 
 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีโครงการที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาท างานภายใต้โครงการ Medical Hub และพัฒนารูปแบบการบริการ
ให้เป็นนานาชาติที่แท้จริง 

 
 

 

 
 
7. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชีย โดย QS ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี ค.ศ. 
2009 – 2012 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดอันดับโลกแล้ว ยังมีการจัดอันดับในระดับภูมิภาค คือ 
QS Asian Ranking ที่ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย 
Quacquarelli Symonds Limited (QS) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนท าธุรกิจในด้านการศึกษา ตั้งอยู่ที่ประเทศ
อังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2009 โดยการจัดอันดับแบ่งเป็นอันดับในภาพรวม (Overall 
Ranking) อันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และอันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) 
ผลการจัดอันดับจะเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้มากที่สุดไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ ได้คะแนนน้อย
ที่สุด 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) ประกอบด้วย 
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and Technology) 
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ (Life Sciences and Medical Science) 
3. สาขาศิลปศาสตร์และมนษุยศาสตร์ (Arts and Humanities) 
4. สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) 
5. สาขาสังคมศาสตร์และการจัดการ (Social Sciences and Management) 
เกณฑ์และค่าน้ าหนักในการพิจารณาการให้คะแนนมี 4 หลักเกณฑ์ คือ  
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1. คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) มีค่าน้ าหนัก 60% (30%+15%+15%) ประกอบด้วย 
(1) การประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย มีค่า
น้ าหนัก 30% (Asian Academic Peer Review: 30%) (2) สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ต่ออาจารย์ ค่าน้ าหนัก 15% (Papers per Faculty: 15%)  (3) สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 15% (Citations per Paper: 15%) 

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

3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน (Graduate Employability) มีค่าน้ าหนัก 10% เป็นการประเมินจาก     
ผู้จ้างงานในเอเชีย (Asian Employer Review 10%)  

4. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) มีค่าน้ าหนัก 10% (2.5%+2.5%+2.5%+2.5%) 
ประกอบด้วย (1) การประเมินจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% 
(International Faculty: 2.5% ) (2) สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ค่าน้ าหนัก 2.5% (International 
Students: 2.5%)  (3) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Inbound Exchange Students: 
2.5%)  (4) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ค่าน้ าหนัก 2.5% (Outbound Exchange 
Students: 2.5%)  

1. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นในภำพรวม (Overall Ranking) 
ปี ค.ศ. Rank ในไทย Rank ใน Asian Score 

2009 7 113 45.3 
2010 6 122 49.0 

2011 6 114 44.4 

2012 7 171-180 31.5 

2. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบ่งตำมสำขำวิชำ (Ranking by Subjects) 

สำขำวิชำ 
ปี 2009 ปี 2010 ปี 2011 ปี 2012 

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 
Engineering and Technology NA NA 101 0.0 110 2.6 100 12.2 

Life Sciences and Medical Science 78 17.8 90 12.7 57 5.5 NA NA 
Arts and Humanities 93 13.1 97 13.6 106 3.5 NA NA 

Natural Science 83 15.6 101 0.0 79 3.6 NA NA 

Social Sciences and Management 94 15.1 99 13.4 105 3.3 81 16.7 
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3. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบ่งตำมตัวชี้ วัด (Ranking by Indicators)  

สำขำวชิำ 

ปี 2009 ปี 2010 ปี 2011 ปี 2012 

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 

Academic Reputation NA NA NA NA 82 63.8 122 31.4 
Employer Reputation 81 49.2 81 55.6 104 41.6 104 27.8 

Student Faculty 175 47.2 221 41.7 201+ 35.0 299 29.1 

International Faculty 172 38.5 176 39.0 174 17.0 196 16.6 
International Students 242 31.5 279 30.8 201+ 6.5 296 4.8 

Inbound Exchange NA NA NA NA NA NA 171 6.5 

Outbound Exchange NA NA NA NA NA NA 189 4.4 
Papers per Faculty NA NA NA NA NA NA 274 13.4 

Citations per Paper NA NA NA NA 145 57.8 121 64.6 
หมำยเหตุ  : NA หมายถึง  ไม่ส ามารถเข้าดูข้อมูล ได้  และหรือ  QS ไม่ ได้แจ้งอันดับและคะแนนไว้ ใน
เว็บไซต์  

 
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

8.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง 
คัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส านักงบประมาณส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน กลุ่ม
จังหวัด และจังหวัด  แนบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปพร้อมกับค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการของบประมาณที่เป็นงบกลางของหน่วยงานต่างๆ ด้วย และเมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2554  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลตามที่ส านักงบประมาณน าเสนอ 

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

วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
1. เป็นแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักของแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 
2. เป็นลักษณะแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  มีมติให้วิเคราะห์

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
  2.1) แผนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินหรือ

นโยบายจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเดียวหรือบูรณาการหลายส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ 

 2.2) แผนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
นโยบายจ าเป็นเร่งด่วนที่ด าเนินการโดยจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

8.3 หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ประกอบค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีมี 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 
ส่วนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง          

ตามหลักธรรมาภิบาลประกอบค าของบประมาณ พ.ศ. 2554 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการ

วางแผนและบริหารโครงการ 
ส่วนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

8.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อประกอบค ำขอ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองนโยบายหลักตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ คือ นโยบายที่ 3 นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
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(1) โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการปรับปรุงระบบประปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าอาจมีความเสี่ยงด้าน การด าเนินงาน ใน
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ และระยะทางในการวางท่อส่งน้ าประปาซึ่งต้อง
วางท่อผ่านหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน 

 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
          แนวทางการการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ

โครงการ  โครงการปรับปรุ งระบบน้ าประปาอาจ ไม่ ได้ ด า เนิ นการและบุ คลากร /นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขาดแคลนน้ า และใช้น าอุปโภค บริโภคในคุณภาพที่ต่ าและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในอนาคต โดยเสนอขออนุมัติงบประมาณจากส านักงานประมาณ  และในกรณีระยะทางในการวาง
ท่อส่งน้ าประปาซึ่งต้องวางท่อผ่านหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานลดความเสี่ยงโดยการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เป็นเส้นทางการวางท่อส่งน้ าประปาอาจมีการเจรจาให้หน่วยงานที่เป็นเส้นทางการวางท่อน้ าได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(2) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรคณะวิทยำศำสตร์                               
(ทดแทนอำคำรวิทยำศำสตร์ 02)   
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 

          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า
อาจมีความเสี่ยง คือความล่าช้าของการด าเนินโครงการ อันเนื่องมาจากปัญหาของผู้รับเหมา 

 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
- ใช้กระบวนการการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามาใช้ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
- ด าเนินการป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร 
(3) โครงกำรจัดตั้งศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง ตำมนโยบำยของรัฐด้ำนสำธำรณสุข 
ภำยใต้กรอบระยะเวลำ 2557-2560 (ศูนย์บริกำรกำรแพทย์เฉพำะทำงชั้นเลิศและ
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) 
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 ประเด็นควำมเสี่ยงที่พบจำกโครงกำร 
          จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการ

สุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าอาจมีความเสี่ยง ดังนี้ 

- การเตรียมการย้ายพ้ืนที่หากไม่สอดคล้องกันกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณจะ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

- การออกแบบอาคารถ้าไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด จะท าให้เกิดปัญหาระหว่าง
ก่อสร้าง 

- การประชาสัมพันธ์และการท าความเข้าใจกับชุมชนในปัญหาระหว่างก่อสร้าง 
 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

- ตั้ งคณะกรรมการประสานงานการเตรียมพ้ืนที่  และการย้ายพ้ืนที่  ระหว่าง 
มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ และส านักงานน้ าบาดาล 

- มีการประชุมกับสถาปนิกเพ่ือศึกษาปัญหาเบื้องต้น 

- จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ และประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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ภำคผนวก ฉ 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

และกำรติดตำมประเมินผล 
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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. แบบฟอร์มแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM 2) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

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

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

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

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

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

  4.1 ………………………………………..  
      4.2 ……………………………………….. 
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3. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

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

    
  

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
ความ         

  

  2.1 ……………………………………….. 
    

  

  2.2 ………………………………………..  
    

  

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  

  3.1 ……………………………………….. 
    

  

  3.2 ……………………………………….. 
    

  

4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล           

  4.1 ………………………………………..  
    

  

  4.2 ……………………………………….. 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

 
 
จัดพิมพ์โดย 
กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร ์
 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
ตุลำคม  2556 
จ ำนวน 80 เล่ม 
 
จัดพิมพ์ที่  
ศูนย์ผลิตเอกสำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 


