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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

บทน ำ 
ประวัติและพัฒนำกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

 ชื่อ : ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 สถำนที่ตั้ง : เลขท่ี 123 อาคารที่ท าการส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002 
 โทรศัพท์ภายใน 44444 , 44445  โทรศัพท์-โทรสาร 043-202191 
 ความเป็นมาส านักงานรักษาความปลอดภัยและการ จราจร ก าเนิดมาพร้อมกับการก่อตั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช 2507 เริ่มแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดแผนกการเจ้าหน้าที่ 
กองกลาง เรียกชื่อว่า “หน่วยยำมรักษำกำรณ์” มีนายทองนาค ผากา หัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่
รักษาการหัวหน้าหน่วยยามรักษาการณ์ ด้วย มียามในสังกัดประมาณ 30 คน รับผิดชอบอาคารเรียน 2 คณะ คือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2507-2514) 
 ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2514 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยามรักษาการณ์ได้โอนไป
สังกัดกองอาคารและสถานที่ จนกระท่ังปีพุทธศักราช 2518 ก็มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยาม
รักษาการณ์โอนกลับมาสังกัดกองกลางอีกครั้ง โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนกสารบรรณ มีนางบุหลั่น เหล่า
สุวรรณ เป็นหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าหน่วยยามรักษาการณ์ด้วย 
 ในอดีต ทีผ่่านมายามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ยามที่สังกดัแต่ละคณะ และที่สังกัดกองกลาง การปฏิบัติหน้าที่
ไม่ขึ้นต่อกัน ต่างคณะต่างบริหารจัดการกันเอง ไม่มี เครื่องแบบเฉพาะสวมใส่ ในปีพุทธศักราช 2521 ดร.วิจิตร            
ศรีสะอ้าน อธิการบดี ได้มีการปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัย โดยได้ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง
ต่างๆ ทเีกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งหมด โดยให้โอนอัตราต าแหน่งยาม ที่สังกัดคณะต่างๆ มาขึ้นตรงต่อหน่วย
ยามรักษาการณ์และเปลี่ยนฐานะเป็นงาน เรียกชื่อว่า “งานรักษาความปลอดภัย” และให้ตัดโอนการบังคับบัญชาจาก
กองกลาง ไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ โดยมี ผศ.โกวิท สุรโกมล รักษาการผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
 ในปีพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค าสั่งให้เรียกชื่อต าแหน่ง “ยาม” เป็น “เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย” ตามค าแนะน าของส านักงบประมาณ (หนังสือ ที่ นร0303/17038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527 และ
ค าสั่ง มข.ที่ 890/2529 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2529) และ รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีในสมัยนั้น อนุมัติให้
ก าหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันรักษาความ
ปลอดภัย (วัน รปภ.) งานรักษาความปลอดภัย
ก าหนดให้จัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัยเป็น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และจัด
กิจกรรม  สืบทอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในปี
พุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการส านักงานอธิการบดี มีค าสั่งให้โอน งาน
รักษาความปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ 
ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533) 
และปัจจุบันเป็นส านักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร สังกัดส านักงานอธิการบดี (ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  
4/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555) 
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ประวัติอำคำรที่ใช้เป็นที่ท ำกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
  ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม 
  อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อท าลายแล้ว 
  ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน) 
  ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ท าการ 
  อาคารที่ท าการงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) 
 
 

 
ตรำสัญลักษณ์ 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

ปณิธำน 
   การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นองค์กรด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรอย่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ 
 1.ด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอำคำรสถำนที่ของทำงรำชกำร
รวมทั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัย  
  1.1 ให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 

1.2 ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ปฏิบัติราชการหรือ
พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
  1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะท่ีผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย 

1.4 ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
1.5 ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
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2. พัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยของคณะหน่วยงำน 
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ 

สังคม เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2.2 เป็นศูนย์กลางด้านการวางระบบการตรวจการณ์ระยะไกลโดยใช้กล้องวงจรปิด 
2.3 ก าหนดมาตรฐานกลางในการรักษาความปลอดภัยหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดการด้านการ

รกัษาความปลอดภัย  
2.4 ประสานงานหรือก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท  เอกชน 
2.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคคลภายนอกที่เข้ามาประกอบการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รปภ.1) 
2.6 จัดท าระบบฐานข้อมูลยานพาหนะ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบัตรประจ ายานพาหนะ  
2.7 ส่งเสริมให้มีค่ายฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรแก่เจ้าหน้าที่เยาวชน

ทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.8 เ พ่ิมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางกายภาพ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การขีดสี ตีเส้น ระบบกล้องวงจรปิด ป้ายสัญญาณจราจรชั่วคราว  เป็นต้น 
2.9 ส่ ง เสริมให้มีการสร้ า งลานจอดรถส่วนกลางไว้ที่ประตู เข้ า  – ออก หลักของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใช้ระบบขนส่งมวลชนลดปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.10 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการข่าวและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ด้านโทรคมนาคม 

เช่น การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฯลฯ 
3. จัดระเบียบกำรจรำจรและกำรขนส่งของมหำวิทยำลัย 

3.1 ก ากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  
3.2 ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลการเดินรถยนต์โดยสาร/ขนส่ง เช่น รถประจ าทางระยะสั้น 

รถตู้สวัสดิการ รถแท็กซ่ี เป็นต้น   
3.3 ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร ขบวน VIP หรือขบวนศึกษาดูงาน 

4. ส่งเสริมกำรรักษำและกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจรภำยในมหำวิทยำลัย 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเคารพกฎหมายจราจร  แก่ คณะ 

ศูนย์ สถาบัน ส านัก ฯลฯ 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรด้านการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร แก่นักเรียน

นักศึกษา และบุคลากร 
4.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างสถานีฝึกอบรมและเพ่ิมทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.4 การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร  ในทุกรูปแบบกวดขันวินัย

การจราจร โดยรูปแบบของใบเตือนและการอบรมให้ความรู้รณรงค์ด้านวินัยจราจร 
4.5 สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

5. ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวและกำรรักษำควำมม่ันคงกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงแห่งชำติ 
5.1 โครงการสายตรวจข้อมูลข่าวสาร เพื่อหาข้อมูลในชุมชนรอบข้าง มหาวิทยาลัย 
5.2 สร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชนข้างเคียง

  5.4 ประสานงานการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 
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6. บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6.1 ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน  ชุมชนตามค าร้องขอ 
6.2 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.3 สนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา (เป็นหลัก) 
6.4 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้รับการร้องขอ และ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฯลฯ 
6.5 ปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 
6.6 สนับสนุนกิจการต ารวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
6.7 อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังกล่าวส านักงานรักษาความปลอดและการจราจร ได้
จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นงาน 6 งาน 20 หน่วย และในจ านวนงานทั้ง 6 งานนี้ล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งงานแต่ละงานก็ต้องสนับสนุนประสานงานกันอย่างใกล้ชิดจึงจะสามารถขับเคลื่อน
พันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รับการยกฐานะขึ้นจากงานรักษาความปลอดภัย 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2555)ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2555 เรื่องการจัดโครงสร้างในส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830 /2555) 
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2555 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของกองและส านักงานในส านักงานอธิการบดี นั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงจัดโครงสร้างภายใน
ส านักงาน ฯ เป็นงานต่าง ๆ จ านวน 6 งาน 20 หน่วย ดังนี้  
 1.งำนบริหำรทั่วไป 
  1.1 หน่วยสารบรรณ 
  1.2 หน่วยการเงินและพัสดุ 
  1.3 หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  1.4 หน่วยสวัสดิการ 

2.งำนประสำนงำนกลำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 2.1 หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน  
3.งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 3.1 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว 
 3.2 หน่วยสายตรวจสิริคุณากร 
 3.3 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 
 3.4 หน่วยสายตรวจประตูเข้า-ออก 
4.งำนจรำจร 
 4.1 หน่วยจราจร 
 4.2 หน่วยกวดขันวินัยจราจร 
5.งำนพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ 
 5.1 หน่วยยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 5.2 หน่วยประเมินและประกันคุณภาพ 
 5.3 หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 5.4 หน่วยช่าง(ซ่อมบ ารุง) 
 5.5 หน่วยศูนย์กลางระบบกล้อง IP Camera ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
6.งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 6.1 หน่วยดับเพลิง 
 6.2 หน่วยฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.3 หน่วยกู้ภัยและป้องกันอุบัติซ้ าซ้อน 
 6.4 หน่วยยานพาหนะ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย สภ.ย่อย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

คณะกรรมกำรควบคุม                                   

กำรเดินรถโดยสำร กลุ่มนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวนพิเศษ (TSI) 
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สรุปกำรด ำเนินกำรงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

1. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี 2558  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ประธานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 เป็นประธานเปิดประชุมฝ่ายประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดย
ในที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากคณะ ส านัก กอง และหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผศ.วิชัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดความปลอดภัย และ
สภาพการจราจรคล่องตัวต่อบัณฑิต และญาติบัณฑิต จึงได้ร่วมกันประชุมเพ่ือรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
และสามารถแจ้งต่อคณะ หน่วยงาน ที่คณะกรรมการสังกัดได้รับทราบโดยมีประเด็นดังนี้ 
 1. แผนแสดงเส้นทางการจราจรและการรับ - ส่งบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 
ธันวาคม 2558 
 2. การจัดระบบจราจรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่ และวันงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ก าหนดระบบการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2558 
 3. การรับ - ส่งบัณฑิตและญาติบัณฑิต โดยรถบัสสวัสดิการสาธารณะของ มข. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ
การจัดสถานที่จอดรถโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ เครื่องหมายบอกฝ่ายฯ บัตรแสดงตนของฝ่ายต่าง ๆ การแต่งกาย
สีผมและเครื่องประดับของบัณฑิต 
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แบบบัตรแสดงตนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี 2558 

 

 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีพุทธศักราช 2558 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 208 คน 
ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 120 คน ปริญญาโท 1,777 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน ปริญญาตรี 5,909 คน 
รวมทั้งหมด 8,018 คน 
 โดยเมือ่รถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเวลา 09.00 น. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย, นายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย, 
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ข้าราชการ 
นักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ นางจารุวรรณ์  ไตรรัตนศิริชัย ผู้แทนมหาวิทยาลัย ได้ถวายพวงมาลัย
คล้องพระกร และผู้แทนคณะ/หน่วยงานถวายพวงมาลัยคล้องพระกร จากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพ่ือพระราชทาน
ปริญญาบัตรตามล าดับ  
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          เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมได้เบิก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองค า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล
ศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ 
 จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเสด็จพระราชด าเนินทรง
วางศิลาฤกษ์ “อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เวลาประมาณ 15.20 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ 
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          อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการก่อสร้างอาคารรัตนพิทยา 
จากนั้นทรงเสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอยเก้าสี และ
ทรงโปรยดอกไม้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรรูป
แบบจ าลองของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 17.05 น. เสด็จพระราชด าเนินกลับวัง
สระปทุม กรุงเทพมหานคร 



-15-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

2. กำรดูแลควำมปลอดภัยและกำรจรำจร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็น
องค์ประธำนเปิดประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร ทรัพยำกรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
          โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 23 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น 
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม จึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพ่ือทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 
: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ตามล าดับ 

 
 

แบบบัตรแสดงตนงำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร ทรัพยำกรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ในพิธีเปิด การประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของอบต. 
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์  ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจัดหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ เต็มพ้ืนที่ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และพ้ืนที่จัดงานลานธง ตลอดจนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
รวมทั้งโรงเรียนทั่วประเทศได้จัดแสดงบริเวณริมบึงสีฐาน 
          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร อันเป็นมิ่งมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป และทรงปลูก
ต้นจ าปีสิรินธร ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ ก่อน
เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ในเวลา 11.45 น.  
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3. ถวำยควำมปลอดภัยพระองค์พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิตติยำภำ  และดูแลควำมปลอดภัยและ
กำรจรำจร อำรักขำบุคคคลส ำคัญ งำนขอนแก่นมำรำธอนนำนำชำติ ครั้งที่ 13 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ
วิ่งแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นการส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ใน
ที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านั ก
พระราชวัง โดยมี พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังประจ าพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยา
ภา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ดร.เด่น
พงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม อธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย  

 
บัตรแสดงตนถวำยควำมปลอดภัยพระองค์พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิตติยำภำ 

 



-21-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 การแข่งขันในปีนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 24 
มกราคม 2559 ซึ่งคณะท างานต่างรู้สึกปิติยินดี รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรง
เสด็จวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เป็นการส่วนพระองค์ในครั้งนี้  จึงได้พร้อมใจกันเตรียมการรับเสด็จ และส่งเสด็จให้สม
พระเกียรติ” เป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากองค์การ AIMS   
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-23-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

 



-24- 

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

 



-25-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

4.ดูแลควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล 
(Official Visit) นำยทองลุน สีสุลิด นำยกรัฐมนตรีแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ 
ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสปาฐกถาเรื่อง 
"สปป.ลาว สู่อนาคตการพัฒนา" ทั้งนี้มีประชาชน นักศึกษา นักธุรกิจ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
รวมทั้งประชาชนชาวลาวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นร่วมฟังปาฐกถากว่า 700 คน ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ 
ค านวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่ น 
เหตุการณ์ในวันนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ ในรอบ 6 ทศวรรษที่ได้ต้อนรับผู้น าระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
สถาบันที่มีความพร้อม ทั้งด้านวิจัย วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 
ให้บริการภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สาธารณสุข ด้วยปัจจัย
เหล่านี้ท าให้นักลงทุนนิยมท าธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นจ านวนมาก จังหวัดขอนแก่นนับเป็นศูนย์กลางลุ่มน้ าโขง มี
บทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกลุ่ มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมาโดยตลอด ประเทศไทยและลาว มี
ความสัมพันธ์ผ่านทางระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข อย่างมหาศาลซึ่งประเมินค่าไม่ได้ โดยเฉพาะ
การศึกษามีนักศึกษาชาวลาวนิยมเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนมาก 
            ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 13 
กระทรวงส าคัญ ที่ก ากับดูแลงานด้านการต่างประเทศ, สังคม, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว, แรงงาน, ความมั่นคง, 
การค้าและการลงทุน, พลังงาน, การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2559 ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามค าเชิญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือหารือความร่วมมือการเชื่อมโยงภูมิภาค ลงนามข้อตกลงแรงงาน ส่งเสริม
การค้าการลงทุน ก่อนเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เพ่ือรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
จัดการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “สปป.ลาวสู่
อนาคตการพัฒนา" พร้อมมอบเหรียญตรามิตรภาพ ให้แก่สมาคมไทย - ลาวเพ่ือมิตรภาพ และเปิดห้องสมุด COLA 
Library ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนี้ด้วย 

บัตรแสดงตนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต้อนรับฯ 
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5.กำรดูแลควำมปลอดภัยและกำรจรำจร งำนกฐินพระรำชทำนและพำน้องใหม่ไหว้พระธำตุพนม 
 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ทรงกรุณา
โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาการถ้วนไตรมาส  ณ  
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสน าผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้น าท้องถิ่นอ าเภอธาตุพนม ตลอดจนพุทธศาสนิกชน
ชุมชนวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กว่า 1,500 คน 
 การจัดงานกฐินพระราชทานและพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 
พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จ านวน 1,300 คนโดยประมาณ ในการจัดงานจะมีการแสดงมหรสมโภชของวงสินไซ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงจากเทศบาลร่องค า ทั้งนี้ การประสานงานด้านการดูแลความปลอดภัย
ได้รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจภูธรเมืองธาตุพนม และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารประมาณ 200 นาย 
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6. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร พิธีบวงสรวงศำลเจ้ำพ่อมอดินแดงประจ ำปี 2558 วันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2558 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดงประจ าปี 2558 เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
บุคลากรและนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาขนทั่วไป จ านวนมาก พิธีเริ่มข้ึน
ในเวลา 08.09 น. โดยประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ต่อด้วยพราหมณ์ น าบูชาพระ
รัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถวายเครื่องบวงสรวง ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีวางธูป
เทียนสักการะ ต่อด้วยการแสดง ร าบวงสรวงโดยนักศึกษา สาขาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์  
            ในภาคบ่ายและค่ ามีกิจกรรมน้อมใจนักศึกษา มข. บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง โดยมีการตั้งขบวน
แห่ของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ณ สวนรุกขชาติ ข้างศูนย์อาหารและบริการ 1 พร้อมนี้มีการ ร าถวายมือ ชุดที่ 1 
โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 2 เป็นการ ร าบวงสรวงโดยคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่า
โม ต่อด้วยกิจกรรมมหรสพสมโภช การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอล าคณะสมจิตรบ่อทอง และการแสดงคณะลิเก
วัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม 
            ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนน
มิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้านกลาง
ห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ าพระโพธิสัตว์ 
ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ถัดลงมาเป็นรูปปั้นเจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงประชาชนระแวกใกล้เคียง 
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7. มำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย งำนสีฐำนเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 2015) บุญสมมำ
บูชำน้ ำประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2558  
 งานสีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ า ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม     
ตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของชาวจังหวัดขอนแก่น ก านหดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 
23-25 พฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้าร่วมงาน กว่า 50,000 คน 
 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายรั กษาความปลอดภั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในงาน สีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ าในครั้งนี้ การจัด
งานในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ มีก าหนดการจัดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งปกติจะจัดเพียงวันเดียว พร้อมทั้งมี
กิจกรรมอีกมากมาย มีการวางก าลัง ในการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมขึ้นอย่างรัดกุม ในการรักษาความปลอดภัย 
มองในภาพรวมบริเวณโดยรอบบึงสีฐาน จะมีขนาดบริเวณที่กว้าง และการรักษาความปลอดภัย ในภาพรวมเป็น
ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทั้งหมด 80 นาย ในส่วนต ารวจของ
สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่นมีเจ้าหน้าที่ในชุดจราจร ซึ่งจะดูแลในการจราจรในช่วงระหว่างที่มีขบวนแห่ที่อยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วนภายในมหาวิทยาลัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรดูแลความปลอดภัยประมาณ 160 นาย ที่ช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัย ทางต ารวจมี
อุปกรณ์ที่จะมาช่วยคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพจะเข้ามาก่อความวุ่นวาย ก่อความไม่สงบในครั้งนี้ด้วย  ใน
ส่วนความปลอดภัยทางน้ า มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น มีเจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณะภัยทั้งหมด 9 นาย และมีชุดกู้ภัยทางน้ าซึ่งจะมีเรืออยู่ 3 ล า คอยดูแลความปลอดภัยทางน้ า 
 ภายในงานจะมีกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งคาดว่าในการดูแลความปลอดภัย ต้องทั่วถึง
ทั้งหมด นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกที่ 23 จ านวน 31 นาย ซึ่งจะมาดูแลพ้ืนที่
ทั้งหมดกระจายกันอยู่ทั่วทั้งงาน โดยเฉพาะในส่วนบริเวณที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตของนกแอร์ ในส่วนนั้นจะมี
เจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยดูแลความปลอดภัยในส่วนนั้น 
 นอกจากนี้ ในส่ วนของบริ เ วณงานทั้ งหมดจะมี เ จ้ าหน้ าที่ ข องอาสาสมั ครนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียกกลุ่มนี้ว่า TSI ซึ่งจะมาช่วยในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดในงาน มีเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศซึ่งจะมาช่วยดูแลในเรื่องของการดูความปลอดภัยด้วย พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัยทางหลวงซึ่งจะดูบริเวณโดยรอบของพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย 
 ด้านการรักษาพยาบาล จะมีศูนย์เอานวยการอยู่ที่บริเวณด้านข้างของหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ใกล้กั บ
ถนนทางเข้าสีฐาน มีทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจ าอยู่บริเวณศูนย์อ านวยการ มีทหารและต ารวจอยู่
ประจ า นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิทยุในการส่งข่าวต่าง ๆ 
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 ในเรื่องของการจอดรถ เนื่องจากการจอดรถเป็นปัญหาทุกปีที่ผ่านมาก็มีปัญหามาตลอด ในส่วนนี้มีการ
บริหารจัดการ คือ ให้จอดรถบริเวณอุทยานของเกษตรแล้วก็จะมีรถรับ – ส่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย เส้นทางจาก
อุทยานเกษตรเข้ามาที่ในงานนอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทขอนแก่น ช.ทวี ซึ่งให้รถเข้ามาวิ่งรับ - 
ส่งผู้โดยสารจากคอมเพล็กซ์มาบริเวณงาน ส่วนภายนอกพ้ืนที่ภายนอกที่เป็นจุดจอดรถก็จะท าเป็นบริเวณถนน
ทางหลวงชนบทหรือถนนกัลปพฤกษ์ ซึ่งเส้นทางนั้น มีเจ้าหน้าที่จาก ส.ภ. เมืองขอนแก่นมาช่วยในเรื่องของการ
ดูแลความปลอดภัยและดูแลการจอดรถรวมถึงด้านหน้าถนนมะลิวัลย์ด้วยซึ่งหนึ่งช่องจราจรเราจะปิดเพ่ือให้รถ
สามารถจอดได้อย่างทั่วถึง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คนจะเยอะจึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด กว่า 200 นาย 
ในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดทุกส่วน 
 ส่วนบริเวณงานมีแผนฉุกเฉิน เรื่องไฟฟ้าดับได้มีการเตรียมไฟส ารองฉุกเฉิน จ านวนทั้งหมด 3 ชุด หาก
เกิดไฟฟ้าดับ ก็จะเปิดใช้ได้ทันที ซึ่งเราก็ไปดูต าแหน่งที่เหมาะสมใน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว  

 
 

http://security.kku.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/11/img_e9c91ab946eafe43160a107b75574b5c.jpg
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    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแถลงข่าว มาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในงาน สีฐานเฟส
ติวัล (Sithan Festival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก าธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
พล.ต.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พลต ารวจตรีจิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้มีการวางก าลัง ในการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมขึ้นอย่างรัดกุม 
บริเวณโดยรอบบึงสีฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทั้งหมด 80 นาย ส่วน
ภายในมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดูแล
ประมาณ 160 นาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้จัดอุปกรณ์ช่วยคัดกรองกลุ่มมิจฉาชีพจะเข้ามาก่อความ
วุ่นวาย ความปลอดภัยทางน้ า จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ทั้งหมด 
9 นาย และชุดกู้ภัยทางน้ า พร้อมเรืออยู่ 3 ล า ดูแลความปลอดภัย 
             ในด้านการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดเป็นประจ าทุกปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัด
พ้ืนที่ จอดรถบริเวณอุทยานการเกษตร และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มาเที่ยวงาน โดยจัดให้มีรถรับ - ส่งฟรี 
ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทขอนแก่น ช.ทวี ดอลลาเชียน เส้นทางจากอุทยานเกษตร จากคอมเพล็กซ์ถนน
กัลปพฤกษ์ เข้าสู่บริเวณงาน 
             นายก าธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ส าหรับวันนี้จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
กองก าลังรักษาความสงบ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการตรวจตราอย่างเข้มงวด ในการ
เก็บ การจ าหน่าย เรื่องดอกไม้เพลิง หรือการเล่นอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเพลิ งไหม้ และได้ก าชับเรื่องการ
ปล่อยโคม ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่อากาศยาน รวมไปถึงการจัดระเบียบจราจร  และได้ออกตรวจ จุด
ท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทง 3 จุดในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 
2015) บุญสมมาบูชาน้ า บริเวณ บึงสีฐาน เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเท่ียวงาน 
             “เนื่องจากพ้ืนที่จัดงานค่อนข้างกว้างขวาง และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่า 100 ,000 คน 
การดูแลความปลอดภัยจึงเป็นการท างานร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจตราในเบื้องต้นก่อนเข้าพิธี นอกจากนี้การจัดงานยังเข้มงวดเรื่อง
การน าแอลกอฮอลล์เข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งการดูแลทั้งหมด เชื่อมั่นว่าผู้มาเที่ยวงาน จะได้ซึมซับวัฒนธรรมอีสานอันดี
งาม และได้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว 
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8. มำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2559 
            นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า ตามที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจ าปี 2559 ในวันที่ 
17-19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดแสดงนิทรรศการ 
และการออกร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
มาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกันประชุมและก าหนด
ระบบจราจรเป็นการชั่วคราวในวันที่  17 – 19 สิงหาคม 2559 ส าหรับการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 ดังนี้ 
 1. ปิดเส้นทางการจราจร ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
      1.2 วันที่ 17 – 18 – 19 สิงหาคม 2559 
            -  เวลา 08.00 - 15.30 น. ปิดเส้นทางการจราจรข้างอาคารส านักหอสมุดและทรัพยากร การ
เรียนรู้ จากสามแยกตรงข้ามคอมเพล็ก ถึง วงเวียนพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 
      1.1 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
             -  เวลา 07.00 – 10.00 น. ปิดเส้นทางการจราจร จากสี่แยกสะพานขาวถึงวงเวียนพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 
             -  เวลา 10.00 - 15.30 น. ปิดเส้นทางการจราจรข้างอาคารส านักหอสมุดและทรัพยากร การเรียนรู้ 
จากสามแยก  ถึง วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 
 2.  ก าหนดที่จอดรถส าหรับผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรม (รถยนต์ทุกประเภท)ดังนี้ 
      2.1 ศาลา 25 ปี 
      2.2 ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา 
      2.3 ลานจอดรถหน้า สถานีวิทยุ FM 103 
      2.4 บริเวณถนนข้างแปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ถนนต้นสักสายรหัส 
     2.5 ลานรถจอดทิศตะวันออก สวนรุกขชาติ 
      2.6 ลานจอดรถสนามยิงปืน ตรงข้ามปั๊มน้ ามัน ปตท. 
 3.   ก าหนดที่ จอดรถรถบัสหรือ 6 ล้อขึ้น ไป ที่มาร่ วมกิจกรรม ให้จอด ณ อุทยานเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร เท่านั้น 
            -  โดยมีบริการรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ – ส่งฟรี จากจุดจอดรถ
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ถึงคณะวิทยาศาสตร์ตลอดงาน 



-39-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 

  



-40- 

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

9. มำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ในช่วงเปิดกำรศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2559 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงก าหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยขึ้น ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย กับนักศึกษาใหม่ หรือผู้ปกครองที่ส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 
 1. จัดตั้งกองอ านวยการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ช่วงเปิดภาค
การศึกษา 2559 
 2. มาตรการการป้องปรามเหตุอาชญากรรม บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย สนามกีฬา สวนสาธารณที่
อาจจะก่อให้เกิดปัญญาด้านอาชญากรรม เหตุลักทรัพย์ได้ 
 3. มาตรการด้านการตรวจตราการผ่านเข้า – ออก และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในยามวิกาล 
 4. มาตรการด้านลดการสูญเสียชีวิตอันเกิดจากอุบัติด้านการจราจรให้เป็นศูนย์ เช่น การจ ากัดความเร็ว
ของการขับรถ ตามจุดเสี่ยงด้านการจราจร 
 5. จัดทีมสนับสนุนด้านการช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้น การเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (อฉช.) 
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10. โครงกำรออกตรวจลำดตระเวนเก็บรถจักรยำยนต์นักศึกษำที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอำไว้ ปี 2559 จ ำนวน
ทั้งหมด 1010 คัน 

 จากสถิติการตรวจสอบการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต์และน ามาเก็บรักษา เพ่ือรอการส่งคืนเป็น
ภารกิจที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ที่พยายามรักษาทรัพย์สินที่
หลุดมือจากเจ้าของ ก่อนที่จะมีบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพขโมยรถได้โดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วยในการขโมย 
         นายเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่าภารกิจที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย   ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
จากการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านักในการท าหน้าที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและหน่วยงาน เมื่อได้
ท าประโยชน์เพ่ือผู้อื่นที่สามารถเก็บรักษารถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอาไว้ของนักศึกษาและบุคลากร ใน
รอบ 1 ปี 2559 จ านวน 1010 คัน และน าส่งเจ้าของเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นการป้องกันเหตุ
รถจักรยานยนต์สูญหายที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ 
 ทั้งนี้ จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นพลังเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่เคยมา
รับรถคืนที่กลับมาน าสิ่งของอาหารหรือของช าร่วยต่างๆ มามอบให้เพ่ือเป็นการขอบคุณในน้ าใจและเป็นก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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11. อำรักขำดูแลควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2559 

 ด้วยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาย เกษม ภูธรรมะ หัวหน้า
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่าปัจจุบันหน่วยงานได้รับความ
ไว้วางใจจากหลายหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านชุมชนสัมพันธ์  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี และ
เป็นไปตามพันธกิจของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ข้อที่ 1 ด าเนินการด้านการรักษาความ
ปลอดภัย  ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย ,ข้อที่ 2 พัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของคณะหน่วยงาน  และข้อที่ 5 
ประสานงานด้านการข่าว และการรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ดังนั้นเราจึงได้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกทบทวนในครั้งนี้นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติในอนาคต การคัดเลือกและสมัครเข้ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจ านวน 25 
คนโดยหลักสูตรส าคัญเน้นความสามารถในการดูแล อ านวยความสะดวก การวางแผน และการปกป้องดูแลความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญที่มาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
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12. โครงกำรฝำกบ้ำนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2559 
หลักกำรและเหตุผล 
 ในช่วงเทศบาลปีใหม่ประจ าปี 2559 เป็นช่วงที่มีการหยุดราชการเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมาตรการด้านการักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ราชการ โดยเป็นการตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงการพ้ืนฐานที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 รวมเวลา 7 วัน 
วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและสถานที่ราชการ 
 1.2 เพ่ือศึกษารูปแบบ และจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยด้านประเภทของที่พักของบุคลากรและ
การจัดโซนต่าง ให้เกิดความเหมาะสม 
 1.3 บุคลากรที่พักในมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 
 ด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรได้จัดสาย
ตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ ตระเวนตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่ง
สายตรวจออกเป็น 12 สาย (ตามแผนการปฏิบัติงานหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว มข. ประจ าปีงบประมาณ 
2558) โดยมีการประสานรายงานการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการกลางด้านการรักษาความปลอดภัย ในเวลา
ทุก 30 นาที เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับ ที่อยู่/หมู่บ้ำน ฝำกระหว่ำงวันที่ /รวมจ ำนวนวัน รับคืนวันที่/เวลำ กำรส่งมอบ
บ้ำนคืน 

1 สีฐาน ซ.4/1 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

2 มกราคม 2559 ปกติ 

2 ศูนย์แพทย์ 1 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

2 มกราคม 2559 ปกติ 

3 โนนม่วง 1 - 3 มกราคม 2559  
รวม 3 วัน 

3 มกราคม 2559 ปกติ 

4 ศูนย์แพทย์ 7 30 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 
รวม 6 วัน 

4 มกราคม 2559 ปกติ 

5 ศูนย์แพทย์ 7 31 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

3 มกราคม 2559 ปกติ 

6 ศูนย์แพทย์ 7 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 
รวม 5 วัน 

3 มกราคม 2559 ปกติ 

7 ศูนย์แพทย์ 7 30 ธันวาคม 2558 -4 มกราคม 2559 
รวม 6 วัน 

4 มกราคม 2559 ปกติ 
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8 มอดินแดงเหนือ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 
รวม 7 วัน 

4 มกราคม 2559 ปกติ 

9 มอดินแดงเหนือ 27 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 
รวม 8 วัน 

3 มกราคม 2559 ปกติ 

10 ศูนย์แพทย์ 7 30 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 
รวม 6 วัน 

4 มกราคม 2559 ปกติ 

11 มอดินแดงเหนือ 21 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 
รวม 15 วัน 

5 มกราคม 2559 ปกติ 

12 โนนม่วง 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

2 มกราคม 2559 ปกติ 

13 มอดินแดงเหนือ 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

2 มกราคม 2559 ปกติ 

14 มอดินแดงเหนือ 30 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
รวม 3 วัน 

2 มกราคม 2559 ปกติ 

15 มอดินแดงเหนือ 26 ธันวาคม 2558 - 7 มกราคม 2559 
รวม 13 วัน 

7 มกราคม 2559 ปกติ 

16 มอดินแดงใต้ 3 - 10 มกราคม 2559  
รวม 7 วัน 

10 มกราคม 2559 ปกติ 

 

สรุปผล:  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2559 จ านวน 16 หลังคาเรือน 
 2. คณะ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 7 ราย 
 3. เขตพ้ืนที่หมู่บ้าน /แฟลต ที่เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ ศูนย์แพทย์ 7  
 4. จ านวนวันที่ฝากมากที่สุด คือ 15 วัน 
 5. ผลการตรวจสอบรับคืนบ้านพักทุกหลังโดยเจ้าของบ้านพัก คือ ปกติ (ผลการประเมินความพึงพอใจ
รวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก) 
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13. โครงกำรรับฝำกบ้ำนบุคลำกรเทศกำลสงกรำนต์ ในช่วงวันหยุดยำวเทศกำลสงกรำนต์ เพื่อสร้ำงควำม
อุ่นใจให้แก่บุคลำกร  

 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากบ้าน
ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2559 ในระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2559 ยื่นใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยฯ จะได้เพ่ิมจุดตรวจตู้แดงเป็นพิเศษ  
 นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่จะกลับไปยังภูมิล าเนาเพ่ือรวมญาติหรือพบประสังสรรค์กัน  
อาจเสี่ยงกับภัยจากมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือประสงค์ในทรัพย์สินของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 นอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ ได้มีแผนการด าเนินการ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ แล้ว  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้ร่วมกับ  สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝาก
บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่บุคลากรทุกท่าน  ในระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2559  
 
สรุปผลโครงกำรฝำกบ้ำนเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปี 2559 

ล ำดั
บ 

ที่อยู่/หมู่บ้ำน ฝำกระหว่ำงวันที่ 
/รวมจ ำนวนวัน 

รับคืนวันที่/เวลำ กำรส่งมอบ 
บ้ำนคืน 

1 ศูนย์แพทย์ 7 วันที่ 12 – 17 เมษายน 2559 
รวม 7 วัน 

วันที่ 17 เมษายน 2559  ปกติ 

2 ศูนย์แพทย์ 7 วันที่ 9 – 17 เมษายน 2559 
รวม 9 วัน 

วันที่ 17 เมษายน 2559  ปกติ 

3 มอดินแดงเหนือ 
ซอย 3 

วันที่ 7 – 18 เมษายน 2559 
รวม 12 วัน 

วันที่ 18 เมษายน 2559 ปกติ 

4 แฟลต 16 วันที่ 9 – 15 เมษายน 2559 
รวม 6 วัน 

วันที่ 15 เมษายน 2559 ปกติ 

5 ศูนย์แพทย์ 7 วันที่ 5 – 13 เมษายน 2559 
รวม 9 วัน 

วันที่ 13 เมษายน 2559 ปกติ 

6 มอดินแดงเหนือ วันที่ 6 – 14 เมษายน 2559 
รวม 9 วัน 

วันที่ 14 เมษายน 2559  ปกติ 

7 มอดินแดงกลาง วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559 
รวม 5 วัน 

วันที่ 10 เมษายน 2559  ปกติ 



-48- 

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

8 มอดินแดงใต้ วันที่ 13 – 18 เมษายน 2559 
รวม 6 วัน 

วันที่ 18 เมษายน 2559 ปกติ 

9 ศูนย์แพทย์ 7 วันที่ 13 – 18 เมษายน 2559 
รวม 6 วัน 

วันที่ 18 เมษายน 2559 ปกติ 

 
สรุปผล:  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2559 จ านวน 9 หลังคาเรือน 
 2. คณะ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย 
 3. เขตพ้ืนที่หมู่บ้าน /แฟลต ที่เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ ศูนย์แพทย์ 7  
 4. จ านวนวันที่ฝากมากที่สุด คือ 12 วัน 
 5. ผลการตรวจสอบรับคืนบ้านพักทุกหลังโดยเจ้าของบ้านพัก คือ ปกติ (ผลการประเมินความพึงพอใจ
รวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก) 
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14. โครงกำรกำรจัดระเบียบกำรจรำจรภำยใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัด 
รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวำงทำงเดินรถ ส่งผลให้เส้นทำงจรำจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลำนำน 

 นายเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  กล่าวว่า  หลังจากท่ีผ่านมา
การจัดการด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักนั้น
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลดลง  ในขณะ
ที่การท าผิดวินัยจราจรและกฎหมายจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  และจอดผิดที่ จอดในที่ห้ามจอด ยังคงมี
สถิติที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
 ในการนี้ ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์  ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร จึงมีนโยบายให้ประสานงานกับสภ.เมือง ขก. และได้รับการสนับสนุนการจัด
ระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังจากที่มีการรณรงค์มาแล้วในระยะหนึ่ง  โดยส่งเจ้า
พนักงานต ารวจจราจร สัญญาบัตร มาประจ าที่ สภ.ย่อย มข. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับชุดจราจร ส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร  โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 
2522 เปรียบเทียบปรับ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จอดขาว – แดง จอดซ้อนคัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ท าการ
ล็อคล้อที่มีมาตรฐานสากลในกรณีที่ฝ่าฝืน 
 ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้เส้นทางจราจร
ถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน 
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สรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรมของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

1. โครงกำรวันรักษำควำมปลอดภัย (วัน รปภ.) ครบรอบ 27 ปี 
 หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดจิตส านึกด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยได้เสนอ ให้วันที่ 15 
พฤษภาคม อันเป็นวันที่มหาวิทยาลัย มีค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งยาม เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัย เป็นวันรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา งานรักษาความปลอดภัยได้
ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักษาความปลอดภัย จนมาถึงปัจจุบันรวม 27 ปี 
 เป็นที่ทราบกันกันโดยทั่วไปว่า งานรักษาความปลอดภัย โดยภาระงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด เวลา 
24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้กระทั่งเวลาวิกาลอันเป็นเวลาหลับนอนอของบุคคลทั่วไป และโดย
ภาระงานเป็นงานที่เสี่ยงภัย อันตรายต่อกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี หรือกลุ่มผู้ร้ายที่มุ่งท าลายความไม่สงบของสังคม 
หรือก่ออาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบและโดยภาระงานเสี่ยงภัยอันตรายมีทั้งภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ เช่น อันตรายต่อสรรพศาสตราวุธต่าง ๆ ภัยต่อการถูกข่มขู่ ข่มเหงจิตใจในหลากหลายลักษณะ จากภัย
อันตรายต่าง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฯ ก็มิได้ย่อท้อ ท้อแท้ หรือหมด
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสังคม ต่อองค์กรมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในส่วนรวม 
 เนื่องด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม อันเป็นวันรักษาความปลอดภัยเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2559 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงก าหนดจัดกิจกรรมวันรักษาความ
ปลอดภัยครบรอบ 27 ปี 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแสดงออกถึงความรักใคร่ สมัครสามัคคี 
 2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและครอบครัว ได้ร่วมท าบุญเลี้ยงพระเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ล่วงลับไปแล้ว 
 3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน 
 4. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยทุก
องค์กรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
 งบประมำณด ำเนินกำร 31,000.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเส้นทางการจราจรโดยรอบ และมีจ านวนยานพาหนะทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจ าทางและรถจักรยาน เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยจากการจราจรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
จัดการระบบการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความพยายามอย่างยิ่งใน
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ และในโอกาสโครงการสัปดาห์รักษาความปลอดภัย 
ครบรอบ 27 ปี จึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย และจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับนักศึกษา
ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร ประธานกล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง ศูนย์อาหารและบริการ แห่งที่1 (คอมเพล็กซ์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
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            กิจกรรมโต้วาทีของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.
รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์, ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ และผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้แทน
จากบริษัท AP Honda บริษัท SP Motor และสถาบัน สอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ และได้รับความสนใจจากแขก
ผู้มีเกียรติและนักเรียนนักศึกษาอย่างคับคั่ง 
            ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า “ในปัจจุบันการเกิด
อุบัติเหตุแต่ละปีท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียต่อทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะหากเกิดขึ้ นกับนักศึกษา ซึ่ ง เป็นอนาคตของชาติ  ทั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และเพ่ือผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้หาทางในการวาง
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อผลักดันและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  อีกทั้งสร้างวินัยจราจร
และมารยาทในการขับขี่ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ที่สอดคล้องกับฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ข้อที่ 3.7 รณรงค์และส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในเรื่องวินัยจราจร และด าเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัด
กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีเพ่ือมุ่งรณรงค์วินัยจราจร และขับขี่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นมิติ
ใหม่และเป็นการพัฒนาการมีสู่ร่วมของนักศึกษาที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม” 

 
            ในการแข่งขันกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับข่ีปลอดภัย และจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับนักศึกษา 
ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 4 ทีม ซึ่งมีการตั้งประเด็นเพ่ือรณรงค์วินัยจราจรให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในนการนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่  
 ทีมท่ี 1 ทีมโต้ให้สุดมนุษยศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ทีมท่ี 2 ทีมท่องเที่ยวเข้มแข็ง จากคณะบริหารและการบัญชี 
 ทีมท่ี 3 ทีมกล้าดี จากคณะเทคโนโลยี 
 ทีมท่ี 4 ทีม Tourism จากคณะบริหารและการบัญชี 
 การแข่งขันโต้วาที ประกอบไปด้วยการแข่งขันในรอบคัดเลือก การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ การ
แข่งขันในรอบแรกจะเป็นการคัดเลือกผู้ชนะ ทั้ง 2 ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้จะต้องมาแข่งขัน
เพ่ือชิงรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ญัตติในรอบแรกจะเป็นการให้ญัตติก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ ส าหรับรอบ
ชิงชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเป็นการแข่งขันในญัตติฉับพลัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะทราบญัตติและมี
เวลาเตรียมความพร้อมภายใน 15 นาที 
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 ผลการประกวดปรากฏว่า ทีมโต้ให้สุดมนุษยศาสตร์ ฯ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จ านวน 5,000 บาท 
 สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง นายภานุพงศ์ โกพล และนายวัชระ พระวิเศษ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายจักรกฤษณ์ จันทเรือง 
ได้รับรางวัลนักโต้วาทียอดเยี่ยม 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมท่องเที่ยวเข้มแข็ง คณะบริหารและการบัญชี 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมกล้าดี คณะเทคโนโลยี 
 รางวัลชมเชย ทีม Tourism จากคณะบริหารและการบัญชี 
 การแข่งขันโต้วาทีนับว่าเป็นการใช้ทักษะการพูดที่ต้องอาศัยทั้งการค้นเตรียมข้อมูลอ้างอิง น าเสนอ
เนื้อหาด้วยภาษาที่เฉียบคม ประกอบกับลีลา อารมณ์ ผสานผสมวาทศิลป์ที่เป็นสีสัน และเพ่ือให้การแข่งขัน
เป็นไปอย่างสนุกสนาน และต้องมีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โต้อย่างมีเหตุผลตามประเด็น 
โยนลูกเล่นอย่างสร้างสรรค์ ย้อนแย้งกันด้วยข้อเท็จจริง การแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการรณรงค์ในเชิงประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึกในการขับขี่ มีสติ วินัย น้ าใจ นับว่าเป็นกิจกรรมบูรณาการที่สร้างสรรค์และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
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2.โครงกำรมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ประจ ำปี 2559 

 หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด จึงก าหนดจัดพิธี
บายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2559 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญแก่บุคลากร 4 ท่าน ได้แก่
นายวิระ เขียวอ่อน นายสุริยา แสนแก้ว นายหนูเดือน  ลีค า และนายวิชัย กิณรีย์ สังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร ทีผู่้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559  
 บรรยากาศภายในงานการแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น เป็นไปด้วยความชื่นชมและ
อบอุ่นที่มีคณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ย่อย มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิต
และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นจ านวนมาก 
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3. โครงกำรประชุมผู้น ำหน่วย เพื่อจัดท ำแผนแม่บทกำรรักษำควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย และเตรียม
พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงอัตรำก ำลังใหม่ ประจ ำปี 2559 
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย (Campus Security) และเตรียมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ตามโครงสร้าง
อัตรา ก าลังใหม่ ประจ าปี 2559 
 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร ก าหนดจัดสัมมนาโครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security) และเตรียมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ตาม
โครงสร้างอัตรา ก าลังใหม่ ประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ให้โอวาทและมอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ต่อด้วย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวบรรยาย แนวทางเพ่ือพัฒนาและยกระดับ ระบบการรักษาความปลอดภัย
อย่างบูรณาการ จากนั้น ได้รับเกียรติ นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้
กล่าวสรุปผลและทบทวนผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นกับบุคลากรส านักงานรักษาความปลอดภัยการจราจร 
วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานและร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับ                  
ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างบูรณาการ ประจ าปี 2558  
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือสร้างเสริมความร่วมมือความสามัคคี  การประสานงานที่ดี ภายในหน่วยงานอย่างบูรณาการ  
วัน เวลำ สถำนที่ 
 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 งบประมำณด ำเนินกำร 54,780.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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  ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์   ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม         นำยเกษม ภูธรรมะ 
  ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย    ผูช้่วยอธิการบดีฝา่ยรักษาความปลอดภัย   หวัหน้าส านักงานรักษาความปลอดภยั
          และการจราจร 
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4.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรอำสำฉุกเฉินชุมชนกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจร ณ จุดเกิดเหตุ เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
         เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วย EMS และหน่วยบริการปฐมภูมิ 
123 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชนการดูแลผู้ป่วย
อุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานช่วยคัดกรองและ
ช่วงเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตรับผิดชอบ รุ่นที่ 1 จ านวน 50 คน อบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 2 จ านวน 50 คน อบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 โดยได้รับเกียรติ นายเกษม ภูธรรมะ หัวหนัาส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประธานใน
พิธีเปิดกล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุ ดเกิดเหตุ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคัดกรองและช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในเขตรับที่ผิดชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติหน้าหน้าที่และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทางการจราจร 
         การขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง 1669 อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ประสบเหตุคนแรกและรับ
เรื่องประสานในพ้ืนที่ มข. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นผู้ที่ต้องสามารถประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้ อง และสามารถ
เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการบริการตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ซึ่งคุณภาพการบริการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนางานด้านการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาการท างานในรูปแบบเครือข่ายบริการ มีการ
ดึงศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีคุณค่ายิ่งร่วมกัน 
         นางสาวกัญญา วังศรี พยาบาลช านาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พญ.วนัชพร 
อุตส่าห์กิจ, นางรานี แสงจันทร์นวลและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมวิทยากรบรรยาย ได้บรรยายและสาธิตพร้อมปฏิบัติการจริงการทดลอง การปฐม
พยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชน ฝึกปฏิบัติ การล้างมือให้ถูกต้อง การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
ประเมินสถานการณ์และสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น 
       ในวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิด และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าทีรักษา
ความปลอดภัย มีทักษะ ดังนี้ 
        1. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บได้ถูกต้อง 
        2. ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบาดเจ็บได้ถูกต้อง 
        3. แจ้งเหตุหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน เพ่ือขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ผ่ายสายด่วน 
1669 ได้อย่างถูกวิธี 
       4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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         การเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรค
อันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ที่อาจจ าเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที เพ่ือน าส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินฯ จึงสามารถสนับสนุนและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ฯ หรือผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หรือผู้ป่วยได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ลด
ภาวะแทรกซ้อนต่อความเป็นพิการ และสูญเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น 
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5.โครงกำรฝึกอบรมนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 11 TSI (Tactics of Special Investigation) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้ด าเนินงานโครงการนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ TSI 
(Tactics of Special Investigation) 11 รุ่น ติดต่อกันมาแล้วนั้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในการด าเนินชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตลอดจนเกิดความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัย
จากนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ผ่านฝึกอบรม ดังจะเห็นได้จากการมีเครือข่ายนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษมีส่วน
ร่วมในภารกิจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรภาคอีสาน เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความร่วมมือจากนักศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพ่ือเป็นการขยายผลโครงการเพ่ือสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิต
สาธารณะในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดท าโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะงานด้านการสืบสวนหาข่าว งานด้านการ
รักษาความปลอดภัยและจราจร และงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น 
 2. เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครที่เข้าร่วม
อบรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาสังคมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม วันที่  4 – 6  มีนาคม  2559 
งบประมำณ 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ ปี 2559 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ความรู้และทักษะงานด้านการสืบสวนหาข่าว งานด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการจราจร และงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น 
 2. ได้เป็นการฝึกให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครที่เข้าร่วม
อบรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการจราจร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. ได้สร้างเสริมและพัฒนาประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการแก้ปัญหาสังคมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
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6.โครงกำรจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำน
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย  
 หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด้านรักษาความ
ปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร  แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนข้างเคียง 
ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ และทักษะทางด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
ปัจจุบัน มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ และทักษะบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย  
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น  
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร   

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รุ่นที่ 1 จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 40 คน 
รุ่นที่ 2 จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 78 คน 
รุ่นที่ 3 จ านวนผู้เข้าอบรม  จ านวน 32 คน 

 
วัน เวลำและสถำนที่กำรจัดอบรม 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559   
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559  
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559  
  
 ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และบริเวณอาคารพลศึกษา ส านักงานการกีฬา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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7.โครงกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ก้ำวสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 
ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย สังกัดส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร   
 

หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด้านรักษาความ
ปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร  แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนข้างเคียง 
ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ และทักษะทางด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเทคโนโลยี  และนวัตกรรมใน
ปัจจุบัน มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ และทักษะบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย  
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น  
 2. สร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร   
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 220 คน  
วัน เวลำและสถำนที่กำรจัดอบรม 
 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และบริเวณอาคารพลศึกษา 
ส านักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำร  “ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  

ก้ำวสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย”  
สังกัดส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร   

ในวันที่ 23 กันยำยน 2559 
 

เวลำ เนื้อหำ วิทยำกร 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. พิธีเปิด โดย ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 

09.30-10.30 น. การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยสู่
ความไว้วางใจ 
- การรักษาสถานที่  บุคคล  และทรัพย์สิน 

โดย หั วหน้ าส านั กงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.40-12.00 น. Service mine 

การสื่อสาร มารยาทในสังคม  มนุษย์สัมพันธ์ 
หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

 อ านาจหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายมรกต  สุบิน  
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. เทคนิคการตรวจสอบเหตุ และการเขียนรายงาน 

การตรวจค้น สังเกตจดจ า บุคคล และ
ยานพาหนะ 

นายมรกต  สุบิน 

นายศาสตร์  ศรีผาย 

นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน 

นายเฉลี่ย  อาจภักดี  
14.00-14.15 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไประเบียบ 

ค าสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย 

นายอภิชาติ  พัฒนจักร 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 

เวลำ เนื้อหำ วิทยำกร 
. ความรู้ทั่วไปส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา

ความปลอดภัย 

- การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม 

- มนุษยสัมพันธ์ส าหรับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

 - ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และประกันสังคม 

นายบดินทร์ธร  กุตัน 

นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล 

นายมรกต  สุบิน 
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8.โครงกำรฝึกอบรมกำรต่อสู้ป้องกันตัวทำงยุทธวิธีมำตรฐำนสำกล (Defensive Tactics) และกำรเอำตัว
รอดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินภำยใต้หลักสูตร C.I.O (Combat Intelligent Office Program) 

          Aaron Le Boutillier อดีตเจ้าหน้าที่ต ารวจประเทศอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุทธวิธีการป้องกันตัวและ
ทักษะด้านการสื่อสารทางยุทธวิธี โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่แล้วมากกว่า 3 
หมื่นคน เจ้าของบริษัท LBG Security and Investigations ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
ด้านการรักษาความปลอดภัยและสืบสวนชั้นน าระดับโลก เปิดสาขาในประเทศไทย สิงคโปร์ และอังกฤษ พร้อมด้วย 
Rodney King โค้ชศิลปะการต่อสู้ และ Adam Shahir Kayoom นักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) หลายรายการการแข่งขันระดับโลก 
เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากล 
(Defensive Tactics) และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้หลักสูตร C.I.O. (Combat Intelligent Office 
Program) แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ทีมราชพิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือให้ความรู้และฝึกยุทธวิธี
การต่อสู้ป้องกันตัวที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการ
ฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากล (Defensive Tactics) และการเอาตัวรอดในสถานการณ์
ฉุกเฉินภายใต้หลักสูตร C.I.O (Combat Intelligent Office Program) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิ
พรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.
ฤทธิเดช อนันตโสภณ รอง ผกก.กก.สส.2.บก.สส.ภ.4 พ.ท.สหะภาพ บุตรลา ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 8 โดยมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ เจ้าหน้าที่ทหาร 
ต ารวจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน 
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           Aaron Le Boutillier กล่าวถึงหลักสูตร C.I.O หรือ Combat Intelligent Office Program “หลักสูตร
นี้เหมาะส าหรับทุกคนซึ่งมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของอาชญากร เพ่ือเสริมทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัวเพ่ือเอาตัว
รอดจากสถานการณ์วิกฤต โดยฝึกทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ การควบคุมตัวโดยวิธีการล็อคแขนแบบ Escort 
Position Goose Neck Thumb Lock Folding Arm Bar Escort Position และ Goose Neck การควบคุมตัว
คนร้ายกรณีคนร้ายแทงด้วยมีดที่ล าตัว หรือชกต่อยที่ใบหน้า โดยการแย่งอาวุธจากคนร้าย ในกรณีถูกจี้ด้วยอาวุธ
ปืนหรือมีดทางด้านหน้า การใส่กุญแจมือส าหรับเจ้าหน้าที่ เทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดัน การต่อสู้จากภาคพ้ืน และทักษะการต่อสู้ต่างๆ” 
 การด าเนินงานตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยว่า “จากนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ การ
สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุขของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น จะต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากลและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้
หลักสูตร C.I.O. (Combat Intelligent Officer program) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยงบประมาณทั้งหมดได้รับการ
สนับสนุนจาก คุณชัยชาญ วรนิทัศน์ ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 17 เจ้าของบริษัท 
วรนิทัศน์ จ ากัด คุณภานุมาศ และคุณนิสา นูเพ็ง ร้าน พ.มิตร พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.
ฤทธิเดช อนันตโสภณ รอง ผกก.กก.สส.2.บก.สส.ภ.4 พ.ท.สหะภาพ บุตรลา ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 8 คุณเกรียงศักดิ์ แสนส าโรง ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้จัดการร้าน The One GGGUN และคุณ
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ หัวหน้างานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังมีส่วนราชการทั้งทหาร
และต ารวจเข้าร่วมซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และกระชับ
ความสัมพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” 
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9.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยส ำนักงำน
รักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
หลักกำรและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละด้านให้เกิดความเชี่ยวชาญ ช านาญ เช่นเดียวกับส านักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร  ที่จะต้องรับผิดชอบและหาแนวทางป้องกันแก้ไข เพ่ือให้ ส่วนราชการ 
ทรัพย์สินและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  
  ปัญหาด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีความรุนแรงตามสภาพของสิ่งแวดล้อม ถ้าหากบุคลากรผู้ที่เข้า
ไประงับเหตุขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ หรือขาดความเชี่ยวชาญแล้ว การเข้าระงับเหตุในแต่ละ
ครั้งอาจจะต้องใช้เวลานาน และเกิดความเสียหายต่อชีวิติและทรัพย์สินตามมาดังนั้นส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร  จึงต้องพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต   
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้มีการจัดโครงการ “โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเหตุด้านอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 2. เพ่ือสร้างกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติการดับเพลิง โดยการใช้รถดับเพลิงให้เกิดความช านาญ  
มีการท างานเป็นทีม เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดข้ึนได้  
  3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติด้านการระงับเหตุอัคคีภัยเข้าใจในระบบการจัดการเหตุการณ์ การสั่งการ และการ
ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการสื่อสาร ระบบการจราจร ระบบการดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร 
ระบบการกู้ภัยดับเพลิง เป็นต้น 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  140 คน 
   - ทีมวิทยากร จาก สนง.รปภ.มข. 10 คน 
งบประมำณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,450 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ :  งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุด้านอัคคีภัย 
 2. สร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่สามารถเสริมก าลังได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นก าลังของส่วนส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 
 4. เครื่องมือพร้อม บุคลากรพร้อม ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เป็นประจ า ก็จะสามารถเข้าระงับเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. โครงกำรศึกษำดูงำนและฝึกอบรมตรวจกำรณ์ระยะไกลแจ้งสภำพกำรจรำจร โดยใช้กล้องวงจรปิดอย่ำง
บูรณำกำร 

 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมตรวจการณ์ระยะไกล
แจ้งสภาพการจราจร โดยใช้กล้องวงจรปิดอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการท างานการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องที่น ามาประยุกต์ใช้ การควบคุมและสั่งการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
และการตรวจการณ์ระยะไกล โดยใช้กล้องวงจรปิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
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11.ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกกองอำคำรสถำนที่ มหำวิทยำลัยนเรศวร สนใจศึกษำระบบอำคำรฯ และระบบ
ควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  เวลา 13.00- 16.00 น. คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทาง
มาศึกษาดูงานที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  โดยมี ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์  ที่ปรึกษาฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย เป็นประธานในการต้อนรับ ซึ่งได้มีการบรรยายในเรื่องเรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการ และ
การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ ที่ได้รับอนุมัติจ านวนกว่า 200 อัตรา รวมทั้งเทคโนโลยีและระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากนั้นได้มีการน าใช้ระบบ cctv ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบการแจ้งภัยที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งในจุด
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสนใจอย่างมาก 
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สรุปสถิติในกำรด ำเนนิกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยัและกำรจรำจร 
สถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ข้อมูลประจ ำเดือนมกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2559 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2559 จากรายงานอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางจราจร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 254 ราย จ านวนบุคคลที่เกิดเหตุ 405 คน จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 
359 คัน ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 206 คน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต 
 
จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงจรำจร จ ำนวนบุคคล จ ำนวนรถ จ ำนวนบำดเจ็บ เสียชีวิต 

254 ครั้ง 405 คน 359 206 รำย ไม่มี 
 

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปี 2552 – 2559 
ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ช่วงเวลำเกิดเหตุ 08.00 - 16.00 น., 16.00 - 24.00 น., 24.00 - 08.00 น. 
ประจ ำปี ช่วงเวลำเกิดเหตุ 

08.00 - 16.00 น. 16.00 - 24.00 น. 24.00 - 08.00 น. รวม 

 ปี 2552 43 50 37 130 

 ปี 2553 14 18 10 42 

 ปี 2554 114 90 68 272 

 ปี 2555 76 75 53 204 

 ปี 2556 43 24 23 90 

 ปี 2557 61 60 66 187 

 ปี 2558 91 88 60 239 

 ปี 2559 94 87 73 254 
รวมทั้งหมด 536 492 390 1418 
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ช่วงเวลำเกิดเหตุ 08.00 - 16.00 น., 16.00 - 24.00 น., 24.00 - 08.00 น.

เวลำ 08.00 - 16.00 น.
38%

เวลำ 16.00 - 24.00 น.
35%

เวลำ 24.00 - 08.00 น.
27%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ช่วงเวลำเกิดเหตุ ปี 2552 – 2559
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล ประจ ำปี 2552 - 2559 
ประจ ำปี ประเภทบุคคล 

นักศึกษำ บุคลำกร บุคคลภำยนอก รวม 

2552 106 7 116 229 
2553 20 0 38 58 
2554 84 11 47 142 
2555 115 34 179 328 
2556 64 76 58 198 
2557 109 34 119 262 
2558 166 59 163 388 
2559 163 59 183 405 

 

 

 
 

นักศึกษำ
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเภทบุคคล ประจ ำปี 2559
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นประเภท
บุคคล ปี 2555 - 2559
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ประจ ำปี ประเภทยำนพำหนะ 

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รวม 

2552 114 76 190 

2553 37 38 75 

2554 253 220 473 

2555 173 149 322 

2556 62 28 90 

2557 130 161 291 

2558 188 205 393 

2559 183 176 359 

 

 

รถจักรยำนยนต์
51%

รถยนต์
49%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปี 2559
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ประเภทควำมเสียหำย ประจ ำปี 2552 - 2559 
 

ประจ ำปี ควำมเสียหำย รวม 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2552 171 0 171 

2553 6 1 7 

2554 192 0 192 

2555 148 1 149 

2556 23 1 24 

2557 127 4 131 

2558 166 2 168 

2559 206 0 206 
 

 
 

 

บำดเจ็บ
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเภทควำมเสียหำย ประจ ำปี 2559
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประเภทควำมเสียหำย ปี 2555 - 2559
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สรุป สถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุมำกที่สุดภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2559 

อันดับ สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 
1  ขับรถเสียหลักเอง หรือล้มเอง 76 
2  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถยนต์ - รถจักรยานยนต์) 58 
3  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถยนต์ - รถยนต์) 39 
4  ขับรถชนฟุตบาท เสาไฟฟ้า ป้ายจราจรหรือสิ่งกีดขวาง 23 
5  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถจักรยานยนต์ - รถจักรยานยนต์) 18 
6  แซง หรือตัดหน้าระยะกระชั้นชิด โดยไม่ให้สัญญาณ 12 
7  เมาสุรา เสพสารออกฤทธิ์ต่อประสาท หรือหลับใน 11 
8  ขับรถไม่ช านาญเส้นทาง 4 
9  อุปกรณ์ช ารุด เครื่องขัดข้อง 3 
10  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถยนต์ - รถจักรยานยนต์พ่วง) 2 
11  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถยนต์โดยสาร - รถยนต์) 2 
12  เจ็บป่วยกะทันหันขณะขับขี่ 2 
13  ขับรถชนกันหรือชนท้าย (ระหว่างรถบรรทุก - รถจักรยานยนต์) 1 
14  ขับรถด้วยความเร็ว หรือประมาท 1 
15 ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย/สัญญาณจราจร 1 
16  คน หรือสัตว์ วิ่งตัดหน้า กะทันหัน 1 

รวมทั้งหมด 254 
 

สรุป 10 อันดับ สถิติสถำนที่เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุดภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2559 
 

อันดับ สถำนที่เกิดเหตุ จ ำนวน (ครั้ง) 
1 วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 
2 วงเวียนหอพักชายที่ 16 15 
3 ถนนหน้าปั้มน้ ามัน ปตท 8 
4 ยูเทิร์นหน้าแฟลตจามจุรี 7 
5 สี่แยกประตู 6 7 
6 วงเวียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (โรตาแล็ค) 7 
7 ถนนมอดินแดง ด้านหน้าหอพัก 8 หลัง 6 
8 แยกคณะเภสัชศาสตร์ 5 
9 ถนนมอดินแดง แยกไฟแดง สนง.รปภ.มข. 5 
10 ถนนสหศาสตร์ ด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 

 
ที่มาข้อมูล : รายงานอุบัติเหตุ ปี 2559 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติอำชญำกรรมสถิติอำชญำกรรม ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ข้อมูลประจ ำเดือนมกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2559 

สถิติกำรลักทรัพย์ หรืองัดบ้ำนพัก ปี 2555 - 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1 มกราคม 13 5 8 1 0 
2 กุมภาพันธ์ 14 10 1 2 2 
3 มีนาคม 8 4 1 2 1 
4 เมษายน 14 6 1 4 2 
5 พฤษภาคม 26 5 3 1 0 
6 มิถุนายน 15 0 5 3 0 
7 กรกฎาคม 6 2 0 3 2 
8 สิงหาคม 5 0 6 6 0 
9 กันยายน 4 3 2 5 0 
10 ตุลาคม 2 3 6 0 0 
11 พฤศจิกายน 2 4 4 5 2 
12 ธันวาคม 4 1 0 0 0 

จ ำนวนรวม 113 43 37 32 9 
 

ตำรำงเปรียบเทียบปี 2555 – 2559 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการลักทรัพย์ หรืองัดบ้านพัก ปี 2555 - 2559  หน่วยสืบสวนและการข่าว 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติเก็บรถจักรยำนยนต์ลืมถอดกุญแจภำยในพืน้ที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

ข้อมูลประจ ำเดือนมกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2559 

สถิติรถจักรยำนยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปีงบประมำณ 2555 – 2559 จ านวนคัน/เดือน 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกรำคม 12 22 40 41 17 
2 กุมภำพันธ์ 8 15 41 41 107 
3 มีนำคม 11 17 13 13 70 
4 เมษำยน 20 21 3 9 44 
5 พฤษภำคม 17 24 21 1  50 
6 มิถุนำยน 10 13 16 34  41 
7 กรกฎำคม 15 13 7 22 26 
8 สิงหำคม 6 2 7 13  152 
9 กันยำยน 3 40 4 26  142 
10 ตุลำคม 7 51 17 40  149 
11 พฤศจิกำยน 5 50 33 72  141 
12 ธันวำคม 7 37 54 92  63 
 จ านวนรวม 121 305 256 404 1010 

 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการเก็บรถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปี 2555 - 2559 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติโครงกำรฝำกบ้ำน ข้อมูลประจ ำปี พ.ศ. 2555 - 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกรำคม 2 3 9 28 19 
2 กุมภำพันธ์ 5 3 5 6 8 
3 มีนำคม 14 8 6 10 5 
4 เมษำยน 12 26 21 23 20 
5 พฤษภำคม 18 11 12 12 10 
6 มิถุนำยน 0 5 5 7 7 
7 กรกฎำคม 5 7 8 10 9 
8 สิงหำคม 7 5 12 4 3 
9 กันยำยน 3 5 2 1 2 
10 ตุลำคม 6 11 18 11 5 
11 พฤศจิกำยน 3 5 8 6 2 
12 ธันวำคม 4 1 13 7 5 
 จ านวนรวม 79 90 119 125 95 
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติโครงกำรฝำกบ้ำน 2555 - 2559
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฝำกบ้ำน ปี 2555 – 2559 

ล ำดับ สถำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวนครั้ง 

ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  

1 หมู่บ้านมอดินแดงเหนือ 33 32 34 53 24 
2 หมู่บ้านมอดินแดงกลาง 6 12 16 21 25 
3 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4 18 12 26 5 1 
4 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7 2 10 14 12 20 
5 หมู่บ้านมอดินแดงใต้ 3 6 9 0 6 
6 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 1 5 3 4 8 3 
7 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 5 5 3 7 6 0 
8 หมู่บ้านสีฐานใต้ 4 6 3 3 3 
9 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 6 1 1 1 2 3 
10 หมู่บ้านสีฐานเหนือ 0 1 3 3 1 
11 สถานที่อ่ืนๆ 0 0 1 1 4 
12 แฟลต มข. A6 ร่มรื่น 2 1 0 0 0 
13 หมู่บ้าน ทันตแพทศาสตร์ 0 0 0 0 3 
14 หมู่บ้านมอดินแดง 40 หลัง 0 2 0 0 0 
15 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 0 
16 แฟลตพักต้นกล้า 0 0 0 0 1 
17 แฟลต 16 0 0 0 0 1 
18 แฟลต มข. E2 เขียวขจี 0 0 1 0 0 
  รวมทั้งหมด 79 90 119 114 95 

 
สรุปสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฝำกบ้ำนมำกที่สุด 3 อันดับ ประจ ำปี 2559 ดังนี้ 

1. หมู่บ้านมอดินแดงเหนือ จ านวน 24 ครั้ง 
2. หมู่บ้านมอดินแดงกลาง จ านวน 25 ครั้ง 
3. หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7 จ านวน 20 ครั้ง 

 ที่มาข้อมูล : บันทึกโครงการฝากบ้านฯ ประจ าปี 2555 -  2559  หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนทั่วไป 

สถิติกำรเก็บสิ่งของตกหล่น น ำมำแจ้ง ปี 2555 – 2559 (จ ำนวนครั้ง) 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกราคม 9 3 7 20 6 

2 กุมภาพันธ์ 5 7 3 6 9 

3 มีนาคม 2 2 6 1 7 

4 เมษายน 1 3 6 3 5 

5 พฤษภาคม 8 4 4 3 5 

6 มิถุนายน 8 9 3 6 5 

7 กรกฎาคม 12 7 3 5 5 

8 สิงหาคม 7 5 7 10 30 

9 กันยายน 10 7 9 4 28 

10 ตุลาคม 14 6 9 5 29 

11 พฤศจิกายน 6 6 11 4 4 

12 ธันวาคม 11 5 12 9 19 

จ ำนวนรวม 93 64 80 76 152 
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กรำฟเปรียบเทียลสถิติกำรเก็บสิ่งของตกหล่น น ำมำแจ้ง
ปี 2555 – 2559
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรเก็บสิ่งของตกหล่น ติดต่อรับคืน ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกราคม 5 1 7 7 5 

2 กุมภาพันธ์ 5 2 0 6 5 

3 มีนาคม 2 0 4 1 6 

4 เมษายน 1 2 3 3 2 

5 พฤษภาคม 5 1 1 1 2 

6 มิถุนายน 7 4 3 5 1 

7 กรกฎาคม 6 3 3 3 3 

8 สิงหาคม 5 2 3 10 26 

9 กันยายน 8 4 7 3 26 

10 ตุลาคม 4 3 8 5 23 

11 พฤศจิกายน 4 1 7 3 0 

12 ธันวาคม 6 2 9 6 17 

รวมจ ำนวนครั้ง 58 25 55 56 116 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการเก็บส่งของตกหล่นและขอรับคืน ปี 2555 - 2559 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถยนต์ ของนักศึกษำ บุคลำกร 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกราคม 0 27 2 2 2 

2 กุมภาพันธ์ 6 16 13 12 10 

3 มีนาคม 26 27 18 10 16 

4 เมษายน 16 13 10 6 3 

5 พฤษภาคม 32 27 9 6 4 

6 มิถุนายน 40 23 10 5 10 

7 กรกฎาคม 34 41 13 7 4 

8 สิงหาคม 17 19 5 10 7 

9 กันยายน 13 11 5 30 12 

10 ตุลาคม 12 19 13 12 5 

11 พฤศจิกายน 21 14 6 10 2 

12 ธันวาคม 32 11 6 14 10 

จ ำนวนรวม 249 221 110 124 85 
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถยนต์ ของ
นักศึกษำ บุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2559
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถจักรยำนยนต์ ของนักศึกษำ บุคลำกร 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2555 - 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกราคม 0 92 0 1 1 

2 กุมภาพันธ์ 5 10 3 4 2 

3 มีนาคม 1 11 9 2 3 

4 เมษายน 4 6 0 0 0 

5 พฤษภาคม 14 23 1 1 0 

6 มิถุนายน 77 24 2 2 2 

7 กรกฎาคม 17 29 4 0 0 

8 สิงหาคม 7 17 7 3 0 

9 กันยายน 8 6 2 42 1 

10 ตุลาคม 9 7 4 4 1 

11 พฤศจิกายน 12 2 4 1 0 

12 ธันวาคม 143 6 1 2 2 

จ ำนวนรวม 297 141 37 62 12 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการขอมีบัตรประจ าตัวยานพาหนะ ของนักศึกษา บุคลากร ประจ าปี 2555 - 2559 หน่วยธุรการ 
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถจักรยำนยนต์
ของนักศึกษำ บุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2559

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรด ำเนินกำรหนังสือรำชกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
สถิติหนังสือรับ ปี 2555 - 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวนหนังสือรับ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 มกราคม 124 119 116 310 282 
2 กุมภาพันธ์ 85 104 134 266 402 
3 มีนาคม 313 123 135 318 385 
4 เมษายน 73 72 114 330 352 
5 พฤษภาคม 123 97 120 223 355 
6 มิถุนายน 123 107 132 308 351 
7 กรกฎาคม 109 122 121 416 287 
8 สิงหาคม 113 148 124 495 621 
9 กันยายน 76 116 243 452 556 
10 ตุลาคม 126 158 212 440 584 
11 พฤศจิกายน 135 139 227 474 529 
12 ธันวาคม 127 148 166 340 411 

จ ำนวนรวม 1527 1453 1844 4372 5115 
 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700

กรำฟเปรียบเทียบสถิติหนังสือรับ ปี 2555 - 2559

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559



-94- 

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2016 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติหนังสือ ส่ง ปี 2558 - 2559 
ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวนหนังสือส่ง 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1 มกราคม 105 149 144 138 122 
2 กุมภาพันธ์ 88 108 109 138 102 
3 มีนาคม 118 134 107 167 138 
4 เมษายน 70 93 73 143 92 
5 พฤษภาคม 97 122 117 94 122 
6 มิถุนายน 81 107 121 184 129 
7 กรกฎาคม 84 146 157 159 111 
8 สิงหาคม 89 121 133 116 118 
9 กันยายน 91 140 176 165 164 
10 ตุลาคม 117 115 176 97 77 
11 พฤศจิกายน 59 149 201 157 151 
12 ธันวาคม 114 133 119 110 137 

จ ำนวนรวม 1113 1517 1633 1668 1463 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกหนังสือรับ-ส่ง ปี 2555 – 2559 หน่วยธุรการ 
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สถิติหนังสือ ค ำสั่งส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ปี 2559 

ล ำดับ ประจ ำเดือน สถิติหนังสือค าสั่ง 
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  

1 มกราคม 16 
2 กุมภาพันธ์ 5 
3 มีนาคม 5 
4 เมษายน 9 
5 พฤษภาคม 5 
6 มิถุนายน 5 
7 กรกฎาคม 8 
8 สิงหาคม 10 
9 กันยายน 11 
10 ตุลาคม 6 
11 พฤศจิกายน 6 
12 ธันวาคม 8 

จ ำนวนรวม 94 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกหนังสือรับ-ส่ง ปี 2555 – 2559 หน่วยธุรการ 
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ที่ปรึกษา 
 ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์   ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูล เรียบเรียง 
 นายเกษม  ภูธรรมะ     หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัย 
 นายอภิชาติ  พัฒนจักร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข านาญการ 
 นายมกรต  สุบิน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวหน่อย  จิตนะชิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวสมพร  บางใบ   พนักงานธุรการ ส 1 
 นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา   พนักงานธุรการ 
 นางสาววันรัก  สิมารับ   พนักงานธุรการ ส 1 
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 
 หน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 
 หน่วยจราจร 
 หน่วยดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
 หน่วยสิริคุณากร 
 หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน 
 หน่วยยานพาหนะ 
 หน่วยพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
ออกแบบปก 

นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จัดท าโดย 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท/์โทรสาร : 043-202191  Hotline: 081-7085891 (สายด่วน) 
http://security.kku.ac.th/  

 

คณะผู้จัดท ำ 

http://security.kku.ac.th/web/







