


 
 
 หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 

 

บทน ำ 1 
 ประวัติและพัฒนาการ 1 
 ประวัติอาคาร 2 
 ตราสัญลักษณ์ 2 
 ปณิธาน 2 
 วิสัยทัศน์ 2 
 พันธกิจ 2 
 โครงสร้างการบริหารงาน 5 
 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 8 
ผลด ำเนินกำรโครงกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 9 
 1. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 
 2. โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนและจุดเสี่ยง จุดอันตราย  

ทางถนน ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14 

 3. โครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 12  TSI (Tactics of 
Special Investigation) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 
 

 4. โครงการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออก เก็บของเก่า ตามอาคารบ้านพักบุคลากร 
(อาสารักษาสะอาด) 

24 

 5. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 26 
 6. โครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security) ประจ าปี 2560 
27 

 7. โครงการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 1 – 3 29 
สรุปกำรใช้งบประมำณ Action plan อุดหนุนโครงกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 31 
สรุปรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมประเด็นยุทธศำสตร์ประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำกำรเป็นมหำวิทยำลัยสี เขียว Green and Smart 
Campus 

33 

สรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรมของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร               
ประจ ำปี 2560 

46 

 8. โครงการออกตรวจลาดตระเวนเก็บรถจักรยายนต์นักศึกษาที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอาไว้ 
ปี 2560 จ านวนทั้งหมด 944 คัน 

46 

 9. โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2560 47 
   

  

สารบัญ 



 
 
 หน้า 
  
 10. อารักขาดูแลความปลอดภัยบุคคลส าคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560 48 
 11. โครงการรับฝากบ้านบุคลากรเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล

สงกรานต์ เพ่ือสร้างความอุ่นใจให้แก่บุคลากร 

48 

 12. โครงการการจัดระเบียบการจราจรภายใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้เส้นทาง
จราจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน 

49 

 13. โครงการวันรักษาความปลอดภัย (วัน รปภ.) ครบรอบ 28 ปี 50 
 14. โครงการมุทิตาจิตผู้ เกษียณอายุราชการ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ

การจราจร ประจ าปี 2560 
52 

สรุปโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และหน่วยงำนภำยนอก ซึ่ง
ส ำนักงำนรักษำควำมรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจรให้กำรสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ดูและควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
(เดือนพฤศจิกำยน 2559 – เดือนตุลำคม 2560) 

54 

สรุปสถิติในกำรด ำเนนิกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยัและกำรจรำจร 56 
 สถิติอุบัติเหตุทางจราจร ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอ้มูลประจ าเดือนมกราคม – 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 
56 

 สถิติอาชญากรรม ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลประจ าเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

66 

 สถิติเก็บรถจักรยานยนต์ลืมถอดกุญแจ ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูล
ประจ าเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

67 

 สถิติโครงการฝากบ้าน ข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2555 - 2560 68 
 สถิติการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป 70 
 สถิติการเก็บสิ่งของตกหล่น ติดต่อรับคืน ปี พ.ศ. 2555 – 2560 71 
 สถิติการขอมีบัตรประจ าตัวยานพาหนะ รถยนต์ ของนักศึกษา บุคลากร สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2555 - 2560 
72 

 สถิติการขอมีบัตรประจ าตัวยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษา บุคลากร 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2555 - 2560 

73 

 สถิติการด าเนินการหนังสือราชการของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 74 
ภำคผนวก 77 
คณะผู้จัดท ำ 90 
  

 

  
 
  

สารบัญ  



 
 
 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมการบริหารจัดการและผลการด าเนินงาน
ของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 – ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการบริหารและพัฒนาของ
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ส านักงานอธิการบดี ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ตามภารกิจหลัก 6 ด้านคือ 1. งานบริหารงานทั่วไป  2. งานประสานงานกลางด้านการรักษาความปลอดภัย  
3. งานรักษาความปลอดภัย  4. งานจราจร  5. งานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ  6. งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแต่ละด้านของภารกิจหลักประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการ และการ
รวบรวมสถิติต่างๆ โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา บุคลากร และประชาคมโดยรวมต่อไป  

 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณคณะกรรมการรวบรวมและจัดท ารายงานประจ าปี  และบุคลากรทุกฝ่ายที่ท าให้การจัดท า
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะอ านวย
ประโยชน์ต่อท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิงต่อไป 
 
 

           (นำยเกษม  ภูธรรมะ) 
หัวหน้ำส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
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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 ที่สังกัดคณะต่าง ๆ 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) และ
ปัจจุบันเป็นส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร สังกัดส านักงานอธิการบดี (ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 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 างลานจอดรถส่วนกลางไว้ที่ ประตู 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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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

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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โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 

  

ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์ 
ที่ปรึกษำฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิกำรบดี 

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 

นำยเกษม  ภูธรรมะ 
หัวหน้ำส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

นำงสำวหน่อย  จินะชิต 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

นายอภิชาติ  พัฒนจักร 
งานประสานงานกลาง 

ด้านการรักษาความปลอดภัย 

นำยมรกต  สุบิน                                                       
งำนรักษำควำมปลอดภัยและงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

นายเฉลมิเกียรติ  ศรลีะกลู 
งานพัฒนาระบบรักษา 

ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ 
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หน่วยสำรบรรณ 

หน่วยกำรเงินและพัสด ุ

หน่วยบริหำร 
ทรัพยำกรมนุษย ์

หน่วยสวัสดิกำร 

หน่วยสำยตรวจเคลื่อนที่เร็ว 

หน่วยสำยตรวจ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

หน่วยสำยตรวจประต ู
เข้ำ-ออก 

หน่วยปฏบิัติกำรเฉพำะกิจ 
และอำรักขำบุคคลส ำคัญ 

หน่วยงำนศูนย์ข่ำวสีฐำน หน่วยจรำจร 

หน่วยรณรงค ์
วินัยจรำจร 

หน่วยยุทธศำสตร์ด้ำนกำร 
รักษำควำมปลอดภัย         

และจรำจร 

หน่วยประเมินและ 
ประกันคุณภำพ 

หน่วยสำรสนเทศ
และประชำสัมพันธ ์

หน่วยช่ำง(ซ่อมบ ำรุง) 

หน่วยศูนย์กลำงระบบกล้องIP 
Cameraปฏบิัติกำรรักษำควำม

ปลอดภยัทำงกำยภำพ 

หน่วยดับเพลิง 

หน่วยฝึกอบรมด้ำนกำร 
ป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย 

หน่วยกู้ภัยและป้องกัน 
อุบัติเหตุซ้ ำซ้อน 

หน่วยยำนพำหนะ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 

คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย สภ.ย่อย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

คณะกรรมกำรควบคุม                                   

กำรเดินรถโดยสำร กลุ่มนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวนพิเศษ (TSI) 
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ผลด ำเนินกำรโครงกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้ด าเนินโครงการต่างๆ ตามปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 
1.โครงกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตำมกฎจรำจร  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 1.1.ควำมส ำคัญ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558-2562  
  - เสาหลักที่1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green and Smart Campus 
  - กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
  - ข้อที่ 3.7 รณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในเรื่องวินัยจราจร และ
ด าเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง ลักษณะกิจกรรม : ด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1.2 หลักกำรและเหตุผล 
                  ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่จ าเป็นและมีบทบาทในการใช้สัญจรไปมาทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ สถิติในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีจ านวนมากขึ้นทุก ๆ ปี สาเหตุเนื่องมาจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่างถูกต้องปลอดภัย            
ไม่เคารพกฎจราจรรวมถึงขาดจิตส านึกความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานทั้งผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย 
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาความสูญเสียและความรุนแรง ในเรื่องนี้มาโดย
ตลอด จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด 
  1.3.2 เพ่ือลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย 
  1.3.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบด้านการลดอุบัติเหตุต่าง  ๆ จากชุมชน
มหาวิทยาลัย สู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
  1.3.4 เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ฝ่า
ฝืนกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
  1.3.5 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การ
สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 1.4  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.4.1 เชิงปริมาณ : ผู้ใช้ยานพาหนะไม่สวมหมวกนิรภัย ได้รับการการแนะน า ตรวจเตือนและ
บันทึกชื่อ เพ่ือด าเนินตามขั้นตอนต่อไป หลายพันคน และผู้เข้ารับการอบรมขับข่ีปลอดภัย ไม่ต่ ากว่า 1,000 คน 
  1.4.2 เชิงคุณภาพ : ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะสวมใส่หมวกนิรภัยมาก
ขึ้นและขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น เป็นผลที่ดีในภาพรวมต่อการรณรงค์วินัยจราจรอันอาจน าไปสู่การลดจ านวน
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 1.5 กลุ่มเป้ำหมำย 
            นักเรียน  นักศึกษา  คณาจารย์บุคลากร ผู้ประกอบธุรกรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตลอดจนประชาชนชุมชนข้างเคียงและประชาชนทั่วไป 
 1.6 ระยะเวลำ  
  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 
 1.7 กรอบระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน/กิจกรรม ปี 2560  
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ     ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

3. ด าเนินการโครงการ     ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ     ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

5. ประชาสัมพันธ์และประกาศ เรื่อง 
รณรงค์วินัยการจราจรภายใน 
มข. และการสวมหมวกนิรภัย 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และกองสื่อสารองค์กร 

6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์/สื่อ
กลางแจ้ง/สื่อมัลติมีเดีย/ข้อความ
ทางโทรศัพท์ 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และกองสื่อสารองค์กร 

7. ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร 
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เดือนสิงหาคม 
– กันยายน  

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

8. บันทึกข้อมูลผู้ฝ่าฝืนกระท าผิด
ตามมาตรการและประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

  ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

9. อบรมความรู้ด้านการขับข่ี
ปลอดภัยวินัยจราจรและการสวม
หมวกนิรภัย 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

10. รณรงค์ให้นักศึกษาใช้รถขนส่ง
มวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
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11. รปภ. พบนักศึกษาใหม่  
วันที่ 26-28 ก.ค. 2560 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

12. อบรมแกนน านักศึกษาด้านการ
ขับข่ีปลอดภัยวินัยจราจรและการ
สวมหมวกนิรภัย 

    ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

13. รายงานสรุปผลโครงการ     ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

14. ประชุมใหญ่ประเมินผลโครงการ     ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 1.8 รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
  1.8.1 ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการโครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.8.2 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือน ามาพัฒนาแนวความคิด
ส าหรับโครงการ 
  1.8.3 ระยะที่ 3 การออกแบบ พิจารณาว่าจะด าเนินการไปได้อย่างไร ยุทธวิธีการออกแบบและ
พัฒนาโครงการในแนวทางใดบ้าง 
  1.8.4 ระยะที่ 4 การน าไปใช้จะประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   -  อนุมัติจัดกิจกรรม 
   -  ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและชุมชนเข้าร่วม 
   -  ติดตั้งระบบอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 
   -  ประเมินโครงการ 
  1.8.5 ระยะที่ 5 การสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 
 1.9 งบประมำณ 
    1.9.1 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ช่วงที่ 1 การเตรียมการด้านการสื่อสารและท าความเข้าใจกับทุกกลุ่มเป้าหมายด้าน
กฎระเบียบประกาศข้อบังคับท่ีใช้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป  
  1.9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการโครงการ 
   ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง ขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 
   - ป้ายรณรงค์กลางแจ้ง (ขนาดสูง 2.4 x กว้าง 6 เมตร จัดท า 2 ป้าย ป้ายละราคา 
2,500 บาท) เป็นเงิน 7,500 บาท 
     - ป้ายรณรงค์กลางแจ้งก าหนดสถานที่ติดตั้งใกล้ประตูทางเข้า มข. โดยใช้โครงไม้นิ้ว 
(ขนาด 24 x 1.2 เมตร จ านวน 10 ป้าย ป้ายละ 550 บาท ติดตั้งบริเวณริมถนนใกล้ประตู) เป็นเงิน 5,500 บาท    
   - ค่าจัดท าป้ายจราจรสากล (ป้ายเตือนก่อนเข้าจุดตรวจ ตามระเบียบการตั้งจุดตรวจ) 
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   - ป้ายเตือนก่อนเข้าจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร และชื่อโครงการด้านล่าง ใช้โครงเหล็กพ้ืนแผ่นเหล็กซิงค์ ปูพ้ืนป้ายและข้อความใช้สติ๊ กเกอร์สะท้อน
แสง พร้อมเสาและฐานรองทาสีติดตั้งสมบูรณ์ รับประกัน 1 ปี (ติดตั้งก่อนเข้าจุดตรวจ ตามระเบียบการตั้งจุด
ตรวจ จ านวน 2 ชุด) ราคาชุดละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ 2 ตัว และเก้าอ้ีพับ 4 ตัว (ส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและผู้เข้า
รับการบันทึกชื่อหลังเข้าจุดตรวจและฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัย) เป็นเงิน 2,500 บาท 
   - ค่าจัดท าสติ๊กเกอร์ร่วมใจรณรงค์สวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัย (จ านวน  500 แผ่น 
แผ่นละ 15 บาท) เป็นเงิน 7,500 บาท 
   - ค่าจัดท าแผ่นพับรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัย  (จ านวน 
1,500 แผ่น แผ่นละ 3.50 บาท) เป็นเงิน 5,250 บาท 
   ช่วงที่ 2 การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ตรวจเตือน บันทึกชื่อ ลงโทษทางวินัย
นักศึกษา 
   ขั้นที่ 1 ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 10 วัน 
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  นักศึกษาช่วยงาน ในการแจกแผ่นพับใบปลิวโครงการ ณ 
ลานจอดรถคณะต่างๆ และโรงอาหารตามคณะต่างๆ โรงอาหารชาย ศูนย์อาหารและบริการ 4 แห่ง ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 12.00 – 13.00 น. ระหว่างวันที่  20 – 30 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 10 วัน (จ านวน 10 วัน วันละ 5 
คน คนละ 40 บาท) เป็นเงิน 2,000 บาท  
   ขั้นที่ 2 ด าเนินการตั้งจุดตรวจรณรงค์กวดขันวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัย   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จราจร มข. ด าเนินการ เริ่ม
ระยะแรก วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 (ด าเนินการทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เฉพาะวันท าการเวลา
10.00 – 11.30 น. เป็นเวลา 24 วัน) ประกอบ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เจ้าหน้าที่งานวินัยกองกิจการนักศึกษาและข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธร ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จ านวนวันละ 20 คน  ๆ ละ 50 บาท เป็นเวลา 24 วัน                                                    
เป็นเงิน 24,000 บาท 
   ขั้นที่ 3 ด าเนินการอบรมและให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัย
และวินัยจราจรเบื้องต้น  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากรและคณะกรรมการด าเนินการ 5 คน เริ่มอบรม
และให้ความรู้ (ด าเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์เดือนสิงหาคม) อบรมเวลา  17.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 อาคารกองกิจการนักศึกษา ประกอบ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัย 
และการจราจร และเจ้าหน้าที่งานวินัยกองกิจการนักศึกษาและข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร ย่อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จ านวนวันละ 5 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเวลา 4 วัน)  เป็นเงิน 3,000 บำท       
   -  ค่าจัดท าเอกสารการประชุม เอกสารการอบรมนักศึกษาและคู่มือการปฏิบัติงาน 
เอกสารแบบส ารวจประเมินผลใบปลิว เอกสารสรุปโครงการ                                                      
                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   66,250  บำท (สี่หม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน )        
 1.10 สถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำร  
  ถนนภายในโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 1.11 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลลัพธ์ 
เชิงบวก (Positive) เชิงลบ (Negative) 

ปริมาณ: 
1.จ านวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร สวมหมวก
นิรภัย เพิ่มมากข้ึน 
2.จ านวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สร้างความร่วมมือการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยมาก
ขึ้น 
คุณภาพ: 
1.ผลส ารวจพฤติกรรมของบุคลากร นักศึกษาที่
ตอบสนองโครงการรณรงค์และขับขี่ตามกฎจราจร
สวมหมวกนิรภัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
2.สถิ ติ ก า ร เ กิ ด อุบั ติ เ หตุ ลดล ง  ร้ อยละ  20           
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3.สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ศูนย์ 

ปริมาณ:  -  
 
 
 
คุณภาพ: - 
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2. โครงกำรวิจัยกำรศึกษำพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนและจุดเสี่ยง จุดอันตรำยทำงถนน ในเขต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 2.1 ควำมส ำคัญ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558-
2562  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  Green and Smart Campus 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์                                                 
  ตัวช้ีวัด KPI การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง เป็นศูนย์                                                                     
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  Culture and Care Community                                                                                    
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ                                                      
  ตัวช้ีวัด KPI 3.1.9) อุบัติเหตุที่ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
 ลักษณะโครงกำรกิจกรรม: ด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดเงินกิจกรรม :123101 อุดหนุนโครงการฝ่ายรักษาความปลอดภัย              
 2.2  หลักกำรและเหตุผล 
  2.2.1 สถิติอุบติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย, จังหวัดขอนแก่นและมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ในปัจจุบันเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก 10 อันดับ โดยสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัย
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 คิด
เป็น 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 1.1 รองจากประเทศนามิเบีย และเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 18 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2 เท่า นี้เป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ควรให้ความส าคัญและควรได้รับการแก้ไข 

 

รูปที่ 1.1 สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก 
ที่มำ: สถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา , 2557 

  และจากรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดีจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติเนื่องจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 7,894 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 142 ราย และเมื่อพิจารณาเฉพาะเขตพ้ืนที่ในอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีผู้เสียชีวิตจ านวน 22 
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ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น และเม่ือเทียบกับจ านวนประชากรมีอัตราการ
ตายจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 15.6 รายต่อจ านวนแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าอัตราการตายเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
(12.1 รายต่อจ านวนแสนประชากร)  
  จากการรายงานสถิติดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุของประชากรในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่นมากกว่าในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ และจากข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมทั่วประเทศไทยของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน(Thai RSC) ปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 597,839 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 587,688 ราย และ 
10,151 ราย ตามล าดับ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมอยู่ในอันดับที่ 17 ของ
จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งหมด 12,327 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 12 ,131 ราย และ 196 ราย 
ตามล าดับ และเมื่อแบ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมออกเป็นระดับอ าเภอ พบว่าอันดับที่ 1 เป็น
อ าเภอเมืองขอนแก่นมีทั้งหมด 1,211 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 1 ,166 ราย และ 45 ราย 
ตามล าดับ อันดับที่ 2 เป็นอ าเภอพลมีทั้งหมด 303 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 294 รายและ 9 
ราย ตามล าดับ และอันดับที่ 3 เป็นอ าเภอบ้านไผ่มีทั้งหมด 276 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  266 
รายและ 10 ราย ตามล าดับ และจากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556- พ.ศ.2558 พบว่ามีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
7 คน และผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี 316 คน จากจ านวนอุบัติเหตุทางถนน 516 คน ดังแสดงในรูปที่ 1.2   

 

รูปที่ 1.2 สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559 
ที่มำ: ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 

  ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการรวบข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ และอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นข้อมูลไว้ ซึ่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดที่
กล่าวมาตามข้างต้นนั้นก็เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงว่าควรให้ความส าคัญ เพราะการเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่ง
จะท าให้เกิดการสูญเสียทั้งด้านทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ไม่มากก็น้อย ถึงแม้จะไม่สามารถท่ีจะลด
จ านวนของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดได้ แต่หากสามารถท าให้อุบัติเหตุลดลงได้บางส่วนก็จะช่วยลดการสูญเสีย
และก่อให้เกิดประโยชน์ที่ตามมาอีกมากมายที่ไม่สามารถจะประมาณค่าได้ 
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  2.2.2 สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 โดยทั่วไปตามหลักทางวิศวกรรมจะแบ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 สาเหตุ คือ 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากคนหรือผู้ขับขี่ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากรถหรือยานพาหนะ และ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากถนนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดจากคนหรือ
ผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ควบคุมได้ยาก และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2556 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้จ าแนกสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่ของจังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในรูปที่ 1.3  

รูปที่ 1.3 ร้อยละเฉลี่ยของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล พ.ศ. 2549 - 2556 
ที่มำ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช), 2559 

 
และจากการจ าแนกสาเหตุของการ เกิด อุบัติ เหตุทางถนน ที่ เ กิ ดจากคนหรือผู้ ขับขี่ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแสดงในรูปที่ 1.4 พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่อันดับ 1 
มาจากการขับรถชนกันหรือการขับรถชนท้าย  

7.26 
0.03 
0.10 
0.30 

6.70 
1.33 

0.18 
1.12 

3.58 
0.03 
-

0.77 
2.84 

24.76 
9.50 

5.18 
4.65 

2.10 
1.90 

2.74 
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0.15 
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0.79 
0.78 

0.12 
0.64 

1.14 
17.54 

-  5  10  15  20  25  30

เมาสุรา
เสพสาร ออกฤทธิ์ ต่อจิตและ ประสาท

ใช้โทรศัพท์มือถือ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ไม่สวมหมวกกันน๊อค
ไม่ให้สัญาณจอดรถ/เลี้ยว/ชะลอ

ไม่หยุดรถในช่องทางข้าม
ไม่ให้โคมไฟในเวลาค่ าคืน
ไม่ยอมรถที่มีสิทธิไปก่อน
ไม่ปิดประตูรถผู้โดยสาร

ไม่ปิดล๊อคกระบะท้าย
ขับรถนอกช่องประจ าทาง

ขับรถหลับใน
ขับรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด

ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด
ขับรถตามกระชั้นชิด

ขับรถผิดช่องทาง
ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย/สัญญาณ

ขับรถคร่อมเส้นแบ่งทาง
ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย

ขับรถไม่ช านาญ
บรรทุกเกินอตัรา

เจ็บป่วยกระทันหัน
หยุดรถโดยสารนอกเขต/ป้าย

ชะลอ/หยุดรถกระทนัหัน
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมาย/สัญญาณ

ใช้สัญญาณไฟไม่ถูกต้อง
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางรว่ม/แยก

ไม่ขับรถในช่องทางซ้ายสุด
อื่นๆ

% เฉลี่ยสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุจำกบุคคล
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รูปที่ 1.4 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ.2556- พ.ศ.2559 
ที่มำ: ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 

  โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่ที่มาจากการขับรถชนท้าย เป็น
สาเหตุที่เกิดจากการใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินข้างหน้าท าให้ต้องหยุดรถ เนื่องจากใช้
ความเร็วสูงท าให้ระยะเบรกกับเวลาที่ใช้เบรกไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดการชนท้าย ซึ่งท าให้เกิดความรุนแรงและ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์อย่างมาก  
  2.2.3 สถำนกำรณ์กำรใช้ควำมเร็วของยำนพำหนะบนถนนของเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  จากการเก็บข้อมูลความเร็วของยานพาหนะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 โดยได้เก็บความเร็วของยานพาหนะ 2 ประเภท คือ 
รถจักรยานยนต์และรถยนต์     
  พบว่า บริเวณทางถนนทางออกบริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงมีความเร็วสูงสุ ดของพ้ืนที่คือ 
รถยนต์(PC)มีความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PC85) เท่ากับ 86 กม./ชม., ความเร็วเฉลี่ย(PC50)เท่ากับ 71 กม./
ชม.และรถจักรยานยนต์ (MC) มีความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (MC85)  เท่ากับ 68 กม./ชม., ความเร็วเฉลี่ย
(MC5) เท่ากับ 54 กม./ชม. ดังแสดงในรูปที่ 1.5     

 

รูปที่ 1.5 แผนที่ความเร็วของยานพาหนะ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ.2559  

61%24%

10%

2%
3%

ขับรถชนกัน หรือชนท้าย 

ขับรถเสียหลักเอง หรือล้มเอง

ขับรถชนฟุตบาท เสาไฟฟ้า ป้ายจราจร
หรือสิ่งกีดขวาง
คน หรือสัตว์ วิ่งตัดหน้า กะทันหัน

อื่นๆ
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 2.3 วัตถุประสงค์ 
  2.3.1 เพ่ือศึกษาการระบุจุดเสี่ยงจุดอันตรายของถนน ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.3.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.3.3 เพ่ือศึกษาการจัดพ้ืนที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายของถนน ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.3.4 เพ่ือศึกษาการจัดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.4 พ้ืนที่ศึกษาเป้าหมายโครงการศึกษานี้เลือกพ้ืนที่คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
รูปที่ 1.6 พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษา 
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 2.5 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักแสดงดังรูปที่ 2.1 และแต่ละขั้นตอน
หลักมีขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  

2. ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 
  

3. การส ารวจและเก็บข้อมูล 
  

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
  

5. สรุปและเสนอผลการด าเนินโครงการ 

     รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 2.6 ระยะเวลำ  
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 
 2.7 กรอบระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่

ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมำณ 2560  
ผู้รับผิดชอบ ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติหลักการและขออนุมตัิ
งบประมาณด าเนินการตามโครงการ 

   ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

2. ก าหนดขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน 

   ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
และคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. ก าหนดพื้นที่ศึกษา    ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
และคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

4. การส ารวจและเก็บข้อมลู    ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

และกองคลัง งานพัสด ุ
5. สรุปและเสนอผลการด าเนินโครงการ    ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

กองคลัง งานพัสดุ  และคณะวิจัยภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 2.8 งบประมำณ  
  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการศึกษานี้ใช้งบประมาณรวม
ทั้งสิ้นรวม 50,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1 รำยละเอียดงบประมำณโครงกำรฯ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ/บำท 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง 400 ชุด  
(ชุดละ 50 บาท รวม 20,000 บาท) 

คณะผู้วิจัย 20,000 

2. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจุดอันตราย 
- วิเคราะห์จุดเสี่ยงจุดอันตราย 
-จัดท าแผนที่จุดเสี่ยงจุดอันตราย 

คณะผู้วิจัย 20,000 

3. จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

5,000 

4. ค่าอุปกรณ์ส านักงาน - 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บำท(ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 50,000 

 2.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.9.1 รับรู้ถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายของถนน ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.9.2 รับรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  2.9.3 รับรู้ถึงการจัดจุดเสี่ยงจุดอันตรายของถนน ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.9.4 รับรู้ถึงเพ่ือศึกษาการจัดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
 2.10 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  2.10.1 ที่ปรึกษาโครงการ: 
  2.10.2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.10.3 รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.10.4 ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  2.10.5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  2.10.6 คณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2.10.7 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น    
     2.11 หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
           2.11.1 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
           2.11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC)  
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3. โครงกำรฝึกอบรมนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 12 TSI (Tactics of Special Investigation) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 3.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
  3.1.1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1.2 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 3.2 ท่ีปรึกษำโครงกำร 
  3.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยั ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  3.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  3.2.3 นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 3.3 นักศึกษำผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  3.3.1 นายสรวิชญ์  สังวัง  คณะนิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 583270259-7 
  3.3.2 นายอภิวัฒน์  สุวรรณปัฎนะ คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 583021205-9 
  3.3.3 นางสาวฉัตรชฎาพร  โพยนอก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
          รหัสนักศึกษา 583210166-0 
  3.3.4 นางสาวนันท์นภัส  ใหญ่สูงเนิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
          รหัสนักศึกษา 573210172-4 
 3.4 สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  7.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus  Security) 
ด าเนินการตามแผนแม่บทดูแลรักษาทรัพย์ของทางราชการและบุคลากรในขอบเขตตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อม
จัดสรรก าลัง พัฒนาศักยภาพบุคลกรและนักศึกษาอาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 3.5 หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้ด าเนินงานโครงการนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวน
พิเศษ TSI (Tactics of Special Investigation) 11 รุ่น ติดต่อกันมาแล้วนั้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตลอดจนเกิดความร่วมมือด้านการรักษา
ความปลอดภัยจากนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ผ่านฝึกอบรม ดังจะเห็นได้จากการมีเครือข่ายนักศึกษาอาสาสมัคร
สืบสวนพิเศษมีส่วนร่วมในภารกิจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตร
ภาคอีสาน เป็นต้น 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความร่วมมือจากนักศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพ่ือเป็นการขยายผลโครงการเพ่ือสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มี
จิตสาธารณะในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างนักศึกษาอาสาสมัครตามแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
จังหวัดขอนแก่น จัดท าโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น  
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 3.6 วัตถุประสงค์ 
  3.6.1 เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะงานด้านการสืบสวนหาข่าว 
งานด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร และงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เบื้องต้น 
  3.6.2 เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.6.3 เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาสังคมและเป็นผู้มี
จิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 3.7 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  3.7.1 นักศึกษาอาสาสมัครจากทุกคณะ จ านวน 40 คน 
  3.7.2 นักศึกษาอาสาสมัคร รุ่นพี่ จ านวน 10 คน 
  3.6.3 คณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ เข้าร่วมติดตามดูแลทั่วไป 5 คน 
  3.6.4 คณะวิทยากรครูฝึก จากกองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค 4 จ านวน 10 คน 
 3.8 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม  
  3.8.1 ใช้เวลาการฝึกอบรม เวลา 3 วัน 2 คน 
  3.8.2 วันที่ 13 – 15 มกราคม  2560 
 3.9 สถำนที่ฝึกอบรม 
  3.9.1 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น 
  3.9.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3.10 วิธีกำรด ำเนินกำร 
  3.10.1 วางแผนกิจกรรมตลอดโครงการ 
  3.10.2 ด าเนินการเสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  3.10.3 ประสานและด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  3.10.4 สรุปผล ประเมินผล เผยแพร่ผลงาน การด าเนินการ 
 3.11 งบประมำณ 97,325.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณ ปี 2560 
  3.11.1 ค่าบ ารุงที่พักและสถานที่ฝึกอบรม 
   - ค่าบ ารุงสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น  
      เป็นเงิน 5,000บาท 
   - ค่าห้องประชุม เครื่องเสียง อบรมวิชาการ เป็นเงิน 1,500 บาท 
  3.11.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   - ค่าอาหารมื้อเช้า/กลางวัน/เย็น  จ านวน 8 มื้อ (นักศึกษา วิทยากร ครูฝึก กรรมการ
ด าเนินการ จ านวน 65 คน ๆ ละ 50 บาท/คน/มื้อ) เป็นเงิน 26,000 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 5 มื้อ (นักศึกษา วิทยากร ครูฝึก กรรมการ
ด าเนินการ จ านวน 65 คน ๆ ละ 25 บาท/คน/มื้อ) เป็นเงิน 8,125 บาท 
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  3.11.3 ค่าวัสดุ 
   - ค่ากระสุนปืน ขนาด .38 พร้อมเป้า (300 นัด 50 เป้า) เป็นเงิน 4,200 บาท 
   - ค่าบ ารุงสนามยิงปืน ค่าเช้าอาวุธปืน  20 กระบอกและท าความสะอาดอาวุธ  
      เป็นเงิน 3,500 บาท 
   - ค่าใช้สถานีกระโดดหอสูง 34 ฟุต และวุฒิบัตรพร้อมปีกร่มโลหะ 50 คน  
       เป็นเงิน 6,000 บาท 
   - ค่าวุฒิบัตร (50 คน ๆ ละ 10 บาท) เป็นเงิน 500 บาท 
  3.11.4 ค่าใช้สนามทดสอบร่างการ เครื่องกีดขวาง ผจญฐาน การโรยตัวจากที่สูง การทดสอบ
ก าลังใจในเวลากลางคืน  เป็นเงิน 5,000 บาท 
  3.11.5 ค่าเสื้อฝึกอบรมพร้อมปักสกรีน จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
  3.11.6 ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (นอกสถานที่) เป็นเงิน 
12,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนครูปกครอง ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท (นอกสถานที่) เป็น
เงิน 18,000 บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 97,325 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบถ้วน) 
 3.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  3.12.1 ได้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ความรู้และทักษะงานด้านการสืบสวนหา
ข่าว งานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น 
  3.12.2 ได้เป็นการฝึกให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาสาสมัครที่เข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.12.3 ได้สร้างเสริมและพัฒนาประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการแก้ปัญหาสังคมและเป็นผู้มี
จิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
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 4 โครงกำรตรวจสอบบุคคลเข้ำ – ออก เก็บของเก่ำ ตำมอำคำรบ้ำนพักบุคลำกร (อำสำรักษำ
สะอำด) 
 4.1  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 4.2  ที่ปรึกษำโครงกำร    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธ์    ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย              ที่ปรึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  สิทธิพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย   ที่ปรึกษา 
 4.3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 กลยุทธ์
ที่ 7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย (Campus Security) ด าเนินการตามแผนแม่บทดูแลรักษาทรัพย์ของทางราชการและบุคลากรใน
ขอบเขตตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดสรรอัตราก าลัง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาอาสาสมัครร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 4.4  หลักกำรและเหตุผล 
  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2552 เรื่อง การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติกรรม ต้องมีบันทึกประวัติบุคคลหรือพฤติการณ์ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการรักษาความ
ปลอดภัยของทางราชการ อีกทั้งเพ่ือส ารวจประวัติบุคคลภายนอก อาทิเช่น บุคคลที่เข้ามาเก็บของเก่าตาม
อาคารบ้านพักบุคลากร คนขับรถส่งน้ าแข็ง คนขับรถส่งแก๊สหุงต้ม เป็นต้น             
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงเห็นควรจัดโครงการตรวจสอบบุคคลเข้า – 
ออก เก็บของเก่าตามอาคารบ้านพักบุคลากร (อาสารักษาสะอาด) ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าประวัติบุคคล
และสามารถตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลดังกล่าว หากเกิดกรณีต่างๆ ขึ้นภายในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
และเพ่ือให้สามารถติดตามบุคคลได้อย่างทันสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร  และอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4.5 วัตถุประสงค์  
            4.5.1 เพ่ือจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)            
  4.5.2 เพ่ือจัดท าประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2552 
  4.5.3 เพ่ือสร้างมาตรการป้องกันบุคคลอันอาจก่อเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากเกิดเหตุให้สามารถติดตามได้อย่างทันสถานการณ์ 
  4.5.4 เพ่ือสร้างฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เข้ามาเก็บของเก่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4.6 วัน เวลำ สถำนที่ 
  ก าหนดให้กลุ่มเป้าหมาย จัดท าประวัติบุคคล ในวันที่ 18 – 27 กันยายน 2560 เป็นเวลา 10 
วันนอกเวลาราชการ (เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาได้เวลาดังกล่าว) 
  สถานที่ ณ ห้องอ านวยการธุรการ ชั้น 1 อาคารส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 4.7 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  บุคคลภายนอก อาทิเช่น บุคคลที่เข้ามาเก็บของเก่าตามอาคารบ้านพักบุคลากร คนขับรถส่ง
น้ าแข็ง คนขับรถส่งแก๊สหุงต้ม เป็นต้น 
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 4.8 กำรด ำเนินกำร 
            4.8.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  4.8.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  4.8.3  ก าหนดรูปแบบการแจ้งเวียนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกประตูเข้า – 
ออกส่งเอกสารแจ้งให้ทราบการด าเนินการตามข้ันตอนและกรอบเวลา 
  4.8.4  จัดท าประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2552 
  4.8.5  จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลเป้าหมาย 
  4.8.6  สรุปผลการด าเนินการเป็นรูปเล่ม  
 4.9 งบประมำณ  งบประมาณอุดหนุนโครงการฝ่ายรักษาความปลอดภัย (123101)  
  4.9.1 ในวันที่ 18 – 22 กันยายน และวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 วันจันทร์ – วันศุกร์    
เวลา 16.30 – 20.30 น. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดท าประวัติและชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (200 บาท x 8 วัน x 
4 คน) จ านวนเงิน 6,400 บาท 
  4.9.2 ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดท าประวัติและชี้แจงระเบียบ
ที่เก่ียวข้องวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (420 บาท x 2 วัน x 4 คน) จ านวนเงิน 3,360  บาท 
                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   9,760  บำท (เก้ำพันเจ็ดร้อยหกสิบบำทถ้วน) 
 4.10  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           4.10.1 เพ่ือจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)            
           4.10.2 เพ่ือจัดท าประวัติบุคคลตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.
2552 
           4.10.3 เพ่ือสร้างมาตรการป้องกันบุคคลอันอาจก่อเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากเกิดเหตุให้สามารถติดตามได้อย่างทันสถานการณ์ 
           4.10.4 เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เข้ามาเก็บของเก่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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5. โครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  
 5.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 5.2 ท่ีปรึกษำโครงกำร 
  5.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยั  ณีรัตนพันธุ์  ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  5.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 5.3 หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาในชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย และป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น และนอกจากนี้ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ยังมีส่วนในการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นภารกิจ
ส าคัญอย่างยิ่ง อีกท้ังเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ในเครื่องแบบที่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เครื่องแบบของยามรักษาการณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521 และ
เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ประการส าคัญเพ่ือสวมใส่ในการถวายความ
ปลอดภัยพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2560 ให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 
 5.4 วัตถุประสงค์ 
  5.4.1 เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เครื่องแบบของยามรักษาการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 
  5.4.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 5.5 วัน เวลำ  สถำนที่ 
  5.5.1 ในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 
  5.5.2 ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5.6 วิธีกำรด ำเนินกำร 
  5.6.1 ประชุมวางแผนหารือด าเนินการตามระเบียบ 
  5.6.2 ขออนุมัติงบประมาณด าเนินการตามโครงการ 
  5.6.3 ด าเนินการจัดซื้อชุดเครื่องแบบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.7 งบประมำณ  
  5.7.1 ค่าตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 230 คน เป็นเงิน 300,000.-
บาท 
 5.8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  5.8.1 ได้จัดซื้อเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ รั กษาความปลอดภัยที่ ถูกต้อง ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เครื่องแบบของยามรักษาการณ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 
  5.8.2 ได้เป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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6.โครงกำรประชุมผู้น ำหน่วย เพื่อทบทวนและพัฒนำแผนแม่บทกำรรักษำควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย 
(Campus Security) ประจ ำปี 2560 
 6.1  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 6.2  ที่ปรึกษำโครงกำร    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์       ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย           ที่ปรึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  สิทธิพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย   ที่ปรึกษา 
 6.3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562                          
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ข้อ7.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security) ด าเนินการตามแผนแม่บทดูแลรักษาทรัพย์ของทางราชการ
และบุคลากรในขอบเขตตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดสรรอัตราก าลัง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
อาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 6.4 หลักกำรและเหตุผล 
         ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  พ .ศ .  2558 –  2562                          
ได้ก าหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ข้อ 7.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย (Campus Security)  
                  ดังนั้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงจ าเป็นต้อง
สร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อย              
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  จึงเห็นควรจัด
โครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย             
(Campus Security) ประจ าปี 2560 อย่างเป็นรูปธรรม 
 6.5 วัตถุประสงค์  
  6.5.1 เพ่ือร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security)                   
  6.5.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการท างานแก่
ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อย ตามแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus 
Security) และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้น าหน่วยย่อย                         
  6.5.3 เพ่ือสร้างเสริมความร่วมมือความสามัคคี การประสานงานที่ดี  ภายในหน่วยงานอย่าง
บูรณาการ  
 6.6 วัน เวลำ สถำนที่ 
  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเพลินพรหม 2 วิชชิ่งทรีรีสอร์ท ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 6.7 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  ผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัย และบุคลากรสังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ส านักงานอธิการบดี ชุดผู้น าหน่วยทุกหน่วย และพนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) จ านวน 41 คน 
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 6.8 กำรด ำเนินกำร 
  6.8.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.8.2 ก าหนดเนื้อหาการจัดการอบรมสัมมนา 
  6.8.3 สรุปผลการประชุมเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบท าแผนแม่บทและพัฒนาองค์กรต่อไป 
  6.8.4  ประเมินผลการสัมมนา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม 
 6.9 งบประมำณ   
  6.9.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อเช้า (ราคา 50 บาท X 41 คน) เป็นเงิน 2,050 บาท
  6.9.2 ค่าอาหารกลางวันเหมารวม (ราคา 250 บาท X 41 คน) เป็นเงิน 10,250 บาท 
  6.9.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อบ่าย (ราคา 50 บาท X 41 คน) เป็นเงิน  2,050 บาท
  6.9.4 ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนาพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ขยายเสียง เป็นเงิน 5,000 บาท
  6.9.5 ค่าอาหารเย็นเหมารวม (ราคา 250 บาท X 41 คน) เป็นเงิน10,250 บาท 
  6.9.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบัส มข. 30 ที่นั่ง (ขอนแก่น – ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง
ประมาณ ไป – กลับ 50 กิโลเมตร)  เป็นเงิน 200 บาท  
  6.9.7 ค่ามันเชื้อเพลิงรถตู้โดยสาร มข. 12 ที่นั่ง (ขอนแก่น – ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น  
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรต่อเที่ยว ไป – กลับ รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร) เป็นเงิน 200 บาท  
  6.9.8  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) (240 บาท/วัน/2 คน) เป็นเงิน 480 บาท 
  6.9.9  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ( 50 บาทต่อคน x 39 คน) เป็นเงิน1,950 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,430 บำท (สำมหม่ืนสองพันสี่ร้อยสำมสิบบำทถ้วน) 
 6.10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            6.10.1 ได้ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security)                   
           6.10.2 ได้สร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการท างานแก่
ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อย ตามแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus 
Security) และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้น าหน่วยย่อย                         
            6.10.3 ได้สร้างเสริมความร่วมมือความสามัคคี  การประสานงานที่ดี ภายในหน่วยงานอย่าง
บูรณาการ  
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7. โครงกำรอบรมและสอบใบอนุญำตขับขี่ รุ่นที่ 1 – 3  
 7.1  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 7.2  ที่ปรึกษำโครงกำร    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์       ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย           ที่ปรึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  สิทธิพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย   ที่ปรึกษา 
 7.3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562                          
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ข้อ7.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus Security) ด าเนินการตามแผนแม่บทดูแลรักษาทรัพย์ของทางราชการ
และบุคลากรในขอบเขตตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดสรรอัตราก าลัง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
อาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 7.4 หลักกำรและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกได้กลายเป็นปัญหาส าคัญของประเทศก่อให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
การขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การดื่มสุราหรือยากระตุ้นต่าง ๆ ขับรถด้วย
ความประมาท ตลอดจนขาดจิตส านึกและมารยาท ขาดวินัยและน้ าใจในการขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการ 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีเส้นทาง การจราจรโดยรอบและมี
ประชากรประมาณกว่า 50,000 คน ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเดินทางของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร ประจ าทางและรถจักรยาน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลัก  
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว   
จึงได้หาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าโครงการที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวินัยจราจรและมารยาทในการขับขี่
ยานพาหนะ ลดความสูญเสียและความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงได้เสนอจัด“โครงการอบรมเพ่ือขอ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์” โดยร่วมกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอน
ขับรถท่ีกรมการขนส่งทางบกรับรอง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2554 ในการจัดอบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสาธิต 2 แห่ง  นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี  บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนรุ่นละ ๆ 100 คน ทั้งหมด 3 รุ่น คณะกรรมการด าเนินการ รุ่นละ 15 คน รวม
จ านวน 375 คน 
 7.5 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
  7.5.1 รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560 
  7.5.2 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน  2560 
  7.5.3 รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน  2560 
 7.6 สถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 3 รุ่น 
  7.6.1 อบรมทฤษฎี ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารกองกิจการนักศึกษา 
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  7.6.2 สาธิตการขับขี่ปลอดภัยภาคปฏิบัติ ณ ลานจอดรถอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 7.7 วิธีกำรด ำเนินกำร 
  7.7.1 วางแผนกิจกรรมตลอดโครงการ 
  7.7.2  ด าเนินการเสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  7.7.3  ประสานงานกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ
ขนส่งทางบกรับรองตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ในการขอความอนุเคราะห์วิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการ
อบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่  
  7.7.4 ประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมตามโครงการตามข้ันตอน 
  7.7.5  ด าเนินกิจกรรมโครงการตามวัน/เวลา/สถานที่ก าหนด จ านวน 3 รุ่น 
  7.7.6  สรุปผล ประเมินผล  เผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน 
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สรุปกำรใช้งบประมำณ Action planอุดหนุนโครงกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 
จ ำนวนเงิน 605,000 บำท (หกแสนห้ำพันบำทถ้วน) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

1. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
และขับขี่ตามกฎจราจรตามประตู
เข้า – ออก 

30,000 บาท มิ.ย. – ก.ย.
2560 

√  

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ งบประมาณดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
และขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ (Flagship Project) 
เพ่ือใช้ประกอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

2. โครงการจุดตรวจกวดขันวินัย
จราจรหน้าคอมเพล็กซ์และจุดเสี่ยง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20,000 บาท มิ.ย. – ก.ย.
2560 

√  

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ งบประมาณดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
และขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ (Flagship Project) 
เพ่ือใช้ประกอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

3. โครงการจุดตรวจจุดสกัดยามวิกาล
ของเจ้าหน้าที่ตามประตูเข้า – ออก 
เพ่ือป้องปรามเหตุอาชญากรรม 

10,000 บาท มิ.ย. – ก.ย.
2560 

√  

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ งบประมาณดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
และขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ (Flagship Project) 
เพ่ือใช้ประกอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

  4. โครงการส ารวจและศึกษาจุดอับ 
บังสายตาเพื่อติดตั้งกระจกโค้ง เพิ่ม
มุมมองให้เด่นชัดในการใช้รถใช้
ถนนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
โครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (การส ารวจ
และศึกษาลงพ้ืนที่จริง) 

50,000 บาท มิ.ย. – ก.ย.
2560 

√  
 
 

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ งบประมาณดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้ชื่อโครงการวิจัยการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนและจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางถนน ในเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้าง
มูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระบุว่าการด าเนินการตามโครงการ
ที่น าเสนองบประมาณ 100,000 บาท นั้น แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

50,000 บาท จึงไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงเสนอ
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและการด าเนินการตามโครงการใหม่ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมต่องบประมาณ 

5. โครงการอบรมวินัยจราจรสัญจร
ตามคณะหน่วยงานต่างๆ 

100,000 บาท ม.ค.2560 √  

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ งบประมาณดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้ชื่อโครงการฝึกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 12 ตามการพิจารณาเสนอให้เปลี่ยน
งบประมาณของกองแผนงาน 

6. โครงการอบรมและสอบใบอนุญาต
ขับข่ี 

50,000 บาท มิ.ย. – ก.ย. 
2560 

√  

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ - 
7. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการ

ควบคุมสั่งการ เพ่ือตรวจการณ์
ระยะไกลแจ้งสภาพการจราจรและ
การเกิดอุบัติเหตุและการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานการณ์และกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยใช้กล้องวงจรปิดอย่างบูรณา
การ 

35,000 บาท ก.ค. – ก.ย. 
2560 

 √ 
 

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ - 
8. โครงการตรวจสอบบุคคลเข้า – 

ออก เก็บของเก่าตามอาคาร
บ้านพักบุคลากร (อาสารักษา
สะอาด) 

10,000 บาท ก.ค. – ก.ย. 
2560 

 √ 
 

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ  
9. โครงการชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย 
300,000 บาท ธ.ค. 2559 – 

มี.ค. 2560 
√ 
 

 

ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขที่ด าเนินการ - 

รวม 
 
605,000 บำท 

ปัจจุบันถึงเดือนสิงหำคม 2560 ใช้งบประมำณ
ไปแล้ว 560,000 บำท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
45,000 บำท 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สรุปรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว Green and Smart Campus 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์ 
1 1.1 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจรตามประคูเข้า-ออก   

1.2 โครงการจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรหน้าคอมเพล็กซ์และจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น1.3 
โครงการจุดตรวจจุดสกัดยามวิกาลของเข้าหน้าที่ตามประตูเข้า-ออก เพ่ือป้องปรามเหตุอาชญากรรม 

 ตัวข้ีวัด 
ตั ว ขี้ วั ด  KPI ก า ร
สู ญ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบั ติ เ หตุ ลดล ง เ ป็ น
ศูนย์ตัวชี้วัด KPI 3.1.9) 
อุบัติ เหตุที่ลดลงร้อย
ละ 20 ต่อปี 

ด ำเนินกำรแล้ว
เ ส ร็ จ บ ร ร ลุ ผ ล
ตำมวัตถุประสงค์ 

หลักกำรและเหตุผล : ปัจจุบัน
อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ ซึ่ง
เ ป็ น พ า ห น ะ ที่ จ า เ ป็ น แ ล ะมี
บทบาทในการใช้สัญจรไปมาทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ สถิติใน
การ เกิ ด อุบั ติ เ ห ตุ ท า ง ถนน มี
จ านวนมากขึ้นทุกๆปี  สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถ ขาดความรู้  
ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย ไม่เคารพกฎ
จราจรรวมถึงขาดจิตส านึกความ
ปลอดภัยในการสวมใส่หมวก
นิรภัยที่ ได้มาตรฐานทั้ งผู้ ขับขี่
รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ไ ด้
ตระหนักถึงปัญหาความสูญเสีย
และความรุนแรงในเรื่องนี้มาโดย
ตลอดจึ ง ได้ จั ด ให้ มี โ คร งก าร
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่
ตามกฎจราจร เพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุร่วมกับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป  รายเละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการ 

โครงการล าดับที่ 1-3 
งบประมาณดังกล่าว
ถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้
ชื่อโครงการรณรงค์
สวมหมวกนิรภัยและ
ขับข่ีตามกฎจราจร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงการ (Flaship 
Project) เพ่ือใช้
ประกอบการติดตาม 
และประเมินผลงาน
ของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ 
ด า เ นิ นการอย่ า ง ไ ร เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการโครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยและขับขี่ ต ามกฎ
จราจร มข. 
ร ะ ย ะที่  2  :  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือ
น ามาพัฒนาแนวความคิดส าหรับ
โครงการ 
ระยะที่ 3 : การออกแบบพิจารณา
ว่าจะด าเนินการไปได้อย่างไร 
ยุทธวิธีการออกแบบและพัฒนา
โครงการในแนวทางใดบ้าง 
ระยะที่  4  :  การน า ไป ใช้ จ ะ
ประกอบได้ด้วยกิจกรรมดังนี้ 
1. การอนุมัติจัดกิจกรรม 
2 .  กา รประชาสั ม พันธ์  เ ชิญ
บุคลากรและชุมชนเข้าร่วม 
3 .  ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินโครงการ 
ระยะที่ 5 : การสนับสนุนให้มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 

2 โครงกำรส ำรวจและศึกษำจุดอับ บังสำยตำเพื่อติดตั้งกระจกโค้ง เพิ่มมุมมองให้เด่นชัดในกำรใช้รถใช้
ถนนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำโครงสร้ำงมูลฐำนอย่ำงยั่งยืนภำควิชำวิศวกรรมโยธำ (กำรส ำรวจและ
ศึกษำลงพ้ืนที่จริง) 

 ตัวข้ีวัด 
ตั ว ขี้ วั ด  KPI ก า ร
สู ญ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบั ติ เ หตุ ลดล ง เ ป็ น
ศูนย์ตัวชี้วัด KPI 3.1.9) 
อุบัติ เหตุที่ลดลงร้อย
ละ 20 ต่อปี 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักกำรและเหตุผล : สืบเนื่อง
จากสถานการณ์การใช้ความเร็ว
ของยานพาหนะบนถนนของเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน 
จากการเก็บข้อมูลความเร็วของ
ย า น พ า ห น ะ ใ น เ ข ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อน แ ก่ น ข อ ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะ

งบประมาณดังกล่าว
ถูกเปลี่ยนไปใช้ภายใต้
ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
การศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน
แ ล ะ จุ ด เ สี่ ย ง จุ ด
อันตรายทางถนน ใน
เขต มข .  เนื่ องจาก



-35-  

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2017 

รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2559 
โ ด ย ไ ด้ เ ก็ บ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
ยานพาหนะ 2  ประ เภท  คื อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์พบว่า 
บริเวณทางถนนทางออกบริเวณ
ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงมีความเร็ว
สูงสุดของพ้ืนที่คือ รถยนต์(PC)มี
ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์
(PC85)  เท่ากับ 86 กม./ชม. , 
ความเร็วเฉลี่ย(PC50)เท่ากับ 71 
กม./ชม.และรถจักรยานยนต์  
(MC) มีความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์
ไทล์ (MC85) เท่ากับ 68 กม./ชม.
, ความเร็วเฉลี่ย(MC5) เท่ากับ 54 
กม./ชม. 
        ดังนั้นส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรและ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูล
ฐ า น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( SIRDC) 
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ร่ ว ม กั น
ด าเนินการโครงการวิจัยการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน
และจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางถนน 
ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
โครงสร้างข้อมูลฐาน
อย่างยั่งยืน ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ระบุว่า
การด า เนินการตาม
โครงการนั้ นต้ อ ง ใช้
งบประมาณ 100,000 
บ า ท  แ ต่ ไ ด้ รั บ ก า ร
จัดสรรงบประมาณ 
50,000 บาท จึ ง ไม่
สามารถด า เนินการ
ตามวั ตถุประส งค์ ที่
ก าหนดไว้ จึงเสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนชื่อและ
การด า เนินการตาม
โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม่ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ
เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ
งบประมาณ 

3 โครงกำรอบรมวินัยจรำจรสัญจรตำมคณะหน่วยงำนต่ำงๆ 
 ตัวข้ีวัด 

ตั ว ขี้ วั ด  KPI ก า ร
สู ญ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบั ติ เ หตุ ลดล ง เ ป็ น
ศูนย์ตัวชี้วัด KPI 3.1.9) 
อุบัติ เหตุที่ลดลงร้อย
ละ 20 ต่อปี 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักกำรและเหตุผล :  ตามที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติ
ให้ด าเนินงานโครงการนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ TSI 
(Tactics of Special Investigation) 
11 รุ่นติดต่อกันมาแล้วนั้น ส่งผลดี
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของนักศึกษาในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานร่วมกับ

งบประมาณดังกล่าว
ถูกเปลี่ยนไปใช้ภายชื่อ
โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ ร ม
นักศึกษาอาสาสมัคร
สืบสวนพิเศษรุ่น 12
ตามการพิจารณาเสนอ
ให้เปลี่ยนงบประมาณ
ของกองแผน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

ผู้อ่ืนตลอดจน เกิดความร่วมมือ
ด้านการรักษาความปลอดภัย 
จากนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ผ่าน
การฝึกอบรม ดังจะเห็นได้จาก
ก า ร มี เ ค รื อ ข่ า ย นั ก ศึ ก ษ า
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ มีส่วน
ร่วมในภารกิจงานกิจกรรมต่าง 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งาน
ประเพณีลอยกระทง งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตร
ภาคอีสาน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาความร่วมมือจาก
นักศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้าน
การรักษาความปลอดภัยและเป็น
การขยายผลโครงการเพ่ือสร้างให้
นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะใน
การท าประโยชน์เพ่ือสังคมและ
สร้างนักศึกษาอาสาสมัครตาม
แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ส า นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยและการจราจร จึงได้
ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น จัดท า
โ คร งการฝึ กอบรมนั กศึ กษ า
อ า ส า ส มั ค ร สื บ ส ว น พิ เ ศ ษ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
1. ใช้เวลาการฝึกอบรม เวลา 3 
วัน 2 คืน 
2. วันที่ 14 – 16 ม.ค. 60 
สถานที่ฝึกอบรม 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
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ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

1. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
4 จังหวัดขอนแก่น 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิธีการด าเนินการ 
1 .  ว า ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม ต ล อด
โครงการ 
2. ด าเนินการเสนอแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติด าเนินการ 
3 .  ประสานงานและด า เนิ น
กิจกรรมตามโครงการ 
4. สรุปผล ประเมินผล เผยแพร่
ผลงาน การด าเนินการ 

4 โครงกำรอบรมและสอบใบอนุญำตขับขี่ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์ 
 ตัวข้ีวัด 

ตั ว ขี้ วั ด  KPI ก า ร
สู ญ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบั ติ เ หตุ ลดล ง เ ป็ น
ศูนย์ตัวชี้วัด KPI 3.1.9) 
อุบัติ เหตุที่ลดลงร้อย
ละ 20 ต่อปี 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักการและเหตุผล : ปัจจุบัน
ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบก
ได้กลายเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศก่อให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับ
รถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
การขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
การดื่มสุราหรือยากระตุ้นต่าง ๆ 
ขั บ ร ถ ด้ ว ย ค ว า ม ป ร ะ ม า ท 
ต ล อด จ น ข า ด จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
มารยาท ขาดวินัยและน้ าใจใน
การขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
ในการ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 
 มหาวิ ทย าลั ยขอนแก่ น เ ป็ น
สถาบันการศึกษา  ที่มีเส้นทาง 
ก า ร จ ร า จ ร โ ด ย ร อ บ แ ล ะ มี
ประชากรประมาณกว่า 50,000 
คน ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ มห าวิ ทย าลั ย และ พ้ืนที่
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การ
เดินทางของนักเรียน นักศึกษา
และบุ คลากร  จ า เป็ นต้ อ ง ใช้
ย า น พ า ห น ะ ทั้ ง ร ถ ย น ต์  
รถจั กรยานยนต์  รถ โดยสาร 
ประจ าทางและรถจักรยาน โดย
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ นิ ย ม ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
หลัก  
       ส า นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยและการจราจร  ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว   จึงได้หาแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาโดย
จัดท าโครงการที่เหมาะสมเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวินัย
จราจรและมารยาทในการขับขี่
ยานพาหนะ ลดความสูญเสียและ
ความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
ดังนั้น จึงได้เสนอจัด“โครงการ
อบรมเ พ่ือขอใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์”โดย
ร่วมกับสถาบันสอนขับรถไอดี  
ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอน
ขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
รับรอง ตามระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม
และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถ พ.ศ.2554ในการจัดอบรมเพ่ือ
ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน  
นั ก ศึ ก ษ า บุ ค ล า ก ร ใ น ม ข .
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ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน
สาธิต 2 แห่ง  นักศึกษาทุกคณะ
ทุ ก ชั้ น ปี   บุ ค ล า ก ร ใ น  ม ข . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวน
รุ่นละๆ 100 คน ทั้งหมด 3 รุ่น 
คณะกรรมการด าเนินการ รุ่นละ 
15 คน รวมจ านวน 375 คน 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
1. รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60   
2. รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60 
3. รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 60  
สถานที่ด าเนินการโครงการ 3 รุ่น 
1. อบรมทฤษฎี ณ ห้องประชุม  
ชั้น 2  อาคารกองกิจการนักศึกษา 
2. ส า ธิ ต ก า ร ขั บ ขี่ ป ล อ ด ภั ย
ภาคปฏิบัติ ณ ลานจอดรถอาคาร
พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิธีการด าเนินการ 
1. ว า ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม ต ล อ ด
โครงการ 
2. ด าเนินการเสนอแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติด าเนินการ 
3.  ประสานงานกับสถาบันสอน
ขับรถไอดี  ไดร์ฟเว่อร์  ซึ่ ง เป็น
โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ
ขนส่งทางบกรับรองตามระเบียบ
กรมการขนส่งทางบก ในการขอ
ความอนุเคราะห์วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ ในการอบรมเพ่ือขอ
ใบอนุญาตขับขี่  
4. ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมตามโครงการตามข้ันตอน 
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
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ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

5.  ด าเนินกิจกรรมโครงการตาม
วัน – เวลา – สถานที่ก าหนด 
จ านวน 3 รุ่น 
6.  สรุปผล ประเมินผล  เผยแพร่
ผลงานการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริกำร 
5 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำกำรควบคุมสั่งกำร เพื่อตรวจกำรณ์ระยะไกลแจ้งสภำพกำรจรำจรและ

กำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเกิดเหตุฉุกเฉินในสถำนกำรณ์และกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยขอนแก่น
โดยใช้กล้องวงจรปิดอย่ำงบูรณำกำร       
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ 
 ด าเนินการแล้ว

เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักกำรและเหตุผล :  ในปัจจุบัน 
มข. โดยส านักงานรักษาความ
ปลอดภั ยและกา รจ ร า จ ร ไ ด้
ด าเนินการตามภารกิจต่างๆ เพ่ือ
บริหารจัดการระบบการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ มี ป ริ ม า ณ ค น แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ยานพาหนะเป็นจ านวนมาก ในแต่
ละกิจกรรมและในชั่วโมงเร่งด่วน 
อีกท้ังเมื่อมีกิจกรรมประชุมใหญ่ๆ 
ผู้ ค น จ า น วนมาก  เ พ่ื อส ร้ า ง
มาตรการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ให้แก่ 
แขกพิเศษ อาคันตุกะในงานส าคัญ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน
ประชุมใหญ่ๆ งานแข่งขันวิชาการ 
ดังนั้นการฝึกอบรมและพัฒนาการ
ค ว บ คุ ม สั่ ง ก า ร ต ร ว จ ก า ร ณ์
ระยะไกลโดยใช้ระบบกล้องวงจร
ปิ ด  ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ
รับผิดชอบการใช้งานดังกล่าวจึง
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หมำยเหตุ 

นับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ ง 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมหรือการ
จัดการจราจรเป็นไปด้วยความ
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า เจ้า
หน้าประจ าศูนย์ปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด
และระบบแจ้ ง เหตุ ขอคว าม
ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency 
Call Point Service) แ ล ะ
เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร  
การด าเนินการ 
1. ประชุม ก าหนดแนวทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมสั่ง
การ และเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัต ิ
2.  ปฏิบัติ การภาคสนามและ
ทดสอบระบบหน้ าอาคารสิ ริ
คุณากร 2 ฝั่งประตู ,ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิ เษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ด า เ นิ น ก า ร แ ผ น ง า น ตาม
โครงการ   
4. สรุปผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ ไข เป็น
รูปเล่ม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ฝึกอบรมและพัฒนาการ
ค ว บ คุ ม สั่ ง ก า ร ต ร ว จ ก า ร ณ์
ระยะไกลโดยใช้ระบบกล้องวงจร
ปิ ด ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
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ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

รั บผิ ดชอบการ ใช้ ง านร ะบบ
ดังกล่าว 
2. ได้ พัฒนาการใช้งานส าหรับ
ตรวจการณ์ระยะไกลและเป็น
หลักฐานส าคัญประกอบด้านการ
รักษาความปลอดภัยที่มีความ
จ าเป็นในสถานที่และการประชุม 
กิ จ ก ร ร ม ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
3.ได้ฝึกอบรมมาตรการปฏิบัติ
รองรับความเสี่ยงสถานการณ์
วิ กฤตการจราจรหรือการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ที่ มี จ า น ว น ค น แ ล ะ
ยานพาหนะเป็นจ านวนมาก และ
ในชั่วโมงเร่งด่วน    
4. ได้ด าเนินการตามมาตรการ
การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
และการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
(Security System) 

6 โครงกำรตรวจสอบบุคคลเข้ำ – ออก เก็บของเก่ำตำมอำคำรบ้ำนพักบุคลำกร (อำสำรักษำสะอำด) 
  ด า เนินการแล้ ว

เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักกำรและ เหตุผล  :  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2552 
เรื่อง การรักษาความปลอดภัย 
เกี่ยวกับบุคคลให้หัวหน้าส่วน
ราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดให้มีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติกรรม  พนักงาน ลู กจ้ า ง
ทดลองงาน หรือฝึกงานต้องมี
บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ บุ ค ค ล ห รื อ
พ ฤ ติ ก า ร ณ์  อั น อ า จ เ ป็ น ผ ล
กระทบกระเทือนต่อการรักษา
ความปลอดภัยของทางราชการ 
อี ก ทั้ ง เ พ่ื อ ส า ร ว จ ป ร ะ วั ติ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  ที่ เ ข้ า ม า
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
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ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พ้ื น ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็น
การเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคล
การ และสถานที่ราชการต่อไป 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าประวัติ
บุคคลและสามารถตรวจสอบ
พฤติกรรมบุคคล หากเกิดกรณี
ต่างๆ ขึ้นภายในหน่วยงานได้
อย่างทันสถานการณ ์
    ส านักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร จึงเห็นควรจัด
โครงการอบรม สั มมนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การประเมินงานรายบุคคลตาม
หลักเกณฑ์การประเมินและการ
บริหารงานรายบุคคล ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร ขึ้น
วั น  เ วลา  สถานที่ ก าหนด ให้
กลุ่ ม เป้ าหมาย จัดท าประวัติ
บุคคล ในวันที่ 18 – 27 กันยายน 
2560 เป็นเวลา 10 วัน นอกเวลา
ราชการ (เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้ามาได้เวลาดังกล่าว)
สถานที่ ณ ห้องอ านวยการธุรการ 
ชั้น 1 อาคารส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วม
โครงการบุคคลภายนอก อาทิเช่น 
บุคคลที่เข้ามาเก็บของเก่าตาม
อาคารบ้านพักบุคลากร คนขับรถ
ส่งน้ าแข็ง คนขับรถส่งแก๊สหุงต้ม 
เป็นต้น 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

การด าเนินการ 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ
กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ก าหนดรูปแบบการแจ้งเวียน
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ โดยให้
เจ้าหน้าที่ทุกประตูเข้า–ออก ส่ง
เ อ ก ส า ร แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ก า ร
ด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบ
เวลา 
4 .  จั ดท า ป ร ะวั ติ บุ ค ค ล ต า ม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2552 
5. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนบุคคล
เป้าหมาย 
6. สรุปผลการด าเนินการเป็น
รูปเล่ม 

7 โครงกำรชุดเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
  ด าเนินการแล้ว

เสร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

หลักกำรและเหตุผล : การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ส านักงานรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ก า ร จ ร า จ ร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อน แ ก่ น  ที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง คือ การสวม
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจต่าง ๆ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร เพ่ือให้ผู้
พบเห็นทั่วไปทราบและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง 
ดั งนั้ น ส านั ก ง านรั กษาคว าม
ปลอดภัยและการจราจร  จึ ง
ด าเนินการจัดซื้อชุดเครื่องแบบ
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั กษ าคว า ม
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัญหำอุปสรรค/
หมำยเหตุ 

ว่ าด้ วย  เครื่ อ งแบบของยาม
รักษาการณ์ลูกจ้างประจ า จ านวน 
297 คน เพ่ือให้ชุดเครื่องแบบ
ถูกต้องตามข้อบังคับ ม.ขอนแก่น 
ว่ าด้ วย  เครื่ อ งแบบของยาม
รักษาการณ์ ม.ขอนแก่น พ.ศ.
2521 และเป็นขวัญก าลังใจส่ง
ผลดีทาง ม.ขอนแก่นต่อไป 
การด าเนินการ 
1.ประชุ ม ว า งแผนหารื อ ก า ร
ด าเนินการตามระเบียบ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ด าเนินการตามโครงการ 
3. จัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ต า ม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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สรุปกำรด ำ เนินกำรโครงกำรและกิจกรรมของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร               
ประจ ำปี 2560 
 8. โครงกำรออกตรวจลำดตระเวนเก็บรถจักรยำยนต์นักศึกษำที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอำไว้ ปี  2560 
จ ำนวนทั้งหมด 944 คัน 
  จากสถิติการตรวจสอบการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต์และน ามาเก็บรักษา เพ่ือรอการส่งคืน
เป็นภารกิจที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ที่พยายามรักษา
ทรัพย์สินที่หลุดมือจากเจ้าของ ก่อนที่จะมีบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพขโมยรถได้โดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วย
ในการขโมย 
           นายเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่าภารกิจที่
ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย   ที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง จากการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านักในการท าหน้าที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและ
หนว่ยงาน เมื่อได้ท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นที่สามารถเก็บรักษารถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอาไว้ของนักศึกษา
และบุคลากร ในรอบ 1 ปี 2560 จ านวน 944 คัน และน าส่งเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นการป้องกัน
เหตุรถจักรยานยนต์สูญหายที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ 
  ทั้งนี้ จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นพลังเครือข่ายที่ดีจากผู้
ที่เคยมารับรถคืนที่กลับมาน าสิ่งของอาหารหรือของช าร่วยต่าง ๆ มามอบให้เพ่ือเป็นการขอบคุณในน้ าใจและ
เป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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       9. โครงกำรฝำกบ้ำนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2560 
  หลักกำรและเหตุผล 
  ในช่วงเทศบาลปีใหม่ประจ าปี 2560 เป็นช่วงที่มีการหยุดราชการเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการด้านการักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ราชการ โดยเป็นการตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงการพื้นฐานที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธร
ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 รวมเวลา 7 วัน 
  วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและสถานที่ราชการ 
  1.2 เพ่ือศึกษารูปแบบ และจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยด้านประเภทของที่พักของ
บุคลากรและการจัดโซนต่าง ให้เกิดความเหมาะสม 
  1.3 บุคลากรที่พักในมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการฝากบ้านในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
  ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 
  ด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ได้ จั ดสายตรวจรถยนต์ และจั กรยานยนต์  ตระเวนตรวจตรา ดู แลความสงบ เรี ยบร้ อย ใน พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งสายตรวจออกเป็น 12 สาย (ตามแผนการปฏิบัติงานหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว 
มข. ประจ าปีงบประมาณ 2560) โดยมีการประสานรายงานการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการกลางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ในเวลาทุก 30 นาที เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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 10. อำรักขำดูแลควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2560 
  ด้วยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาย เกษม ภูธรรมะ 
หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่าปัจจุบันหน่วยงานได้รับ
ความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์,
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี และเป็นไปตามพันธ
กิจของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ข้อที่ 1 ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย  ตลอดจน
ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย ,ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของคณะหน่วยงาน และข้อที่ 5 ประสานงานด้านการ
ข่าว และการรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกทบทวนในครั้งนี้นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติในอนาคต การคัดเลือกและสมัครเข้ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจ านวน 25 คน  
โดยหลักสูตรส าคัญเน้นความสามารถในการดูแล อ านวยความสะดวก การวางแผน และการปกป้องดูแลความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญที่มาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
 11. โครงกำรรับฝำกบ้ำนบุคลำกรเทศกำลสงกรำนต์ ในช่วงวันหยุดยำวเทศกำลสงกรำนต์ เพื่อสร้ำง
ควำมอุ่นใจให้แก่บุคลำกร  
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ฝากบ้านในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2560 ยื่นใบสมัครแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส านักงานรักษา
ความปลอดภัยฯ จะได้เพ่ิมจุดตรวจตู้แดงเป็นพิเศษ  
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  นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่จะกลับไปยังภูมิล าเนาเพ่ือรวมญาติหรือพบประ
สังสรรค์กัน  อาจเสี่ยงกับภัยจากมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือประสงค์ใน
ทรัพย์สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  นอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ ได้มีแผนการ
ด าเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ แล้ว  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส านักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้ร่วมกับ  สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ
ฝากบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่บุคลากรทุกท่าน   
  ผลการตรวจสอบรับคืนบ้านพักทุกหลังโดยเจ้าของบ้านพัก คือ ปกติ (ผลการประเมินความพึง
พอใจรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก) 

 12 โครงกำรกำรจัดระเบียบกำรจรำจรภำยใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวำงทำงเดินรถ ส่งผลให้เส้นทำงจรำจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลำนำน 

 
  นำยเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้ำส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร   กล่าว
ว่า  หลังจากที่ผ่านมาการจัดการด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการรณรงค์ด้านการขับขี่
ปลอดภัยเป็นหลักนั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  สะท้อนผลจากสถิติการเกิด อุบัติ เหตุภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลดลง ในขณะที่การท าผิดวินัยจราจรและกฎหมายจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และ
จอดผิดที่ จอดในที่ห้ามจอด ยังคงมีสถิติที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
  ในการนี้ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษำฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ในฐานะผู้ก ากับดูแล
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงมีนโยบายให้ประสานงานกับ สภ.เมือง ขก. และได้รับการ
สนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังจากที่มีการรณรงค์มาแล้วในระยะ
หนึ่ง  โดยส่งเจ้าพนักงานต ารวจจราจร สัญญาบัตร มาประจ าที่ สภ.ย่อย มข. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับชุดจราจร 
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 



-50- 

Security and Traffic Office Khon Kaen University 

Annual Report 2017 

รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

2522 เปรียบเทียบปรับ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จอดขาว – แดง จอดซ้อนคัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ท าการ
ล็อคล้อที่มีมาตรฐานสากลในกรณีที่ฝ่าฝืน 
  ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้
เส้นทางจราจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน 
 
 13. โครงกำรวันรักษำควำมปลอดภัย (วัน รปภ.) ครบรอบ 28 ปี 
  หลักกำรและเหตุผล 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดจิตส านึกด้านการรักษาความปลอดภัย อีกท้ังเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยได้เสนอ ให้วันที่ 
15 พฤษภาคม อันเป็นวันที่มหาวิทยาลัย มีค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งยาม เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เป็นวันรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา งานรักษาความปลอดภัยได้
ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักษาความปลอดภัย จนมาถึงปัจจุบันรวม 28 ปี 

 
  เป็นที่ทราบกันกันโดยทั่วไปว่า งานรักษาความปลอดภัย โดยภาระงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้กระท่ังเวลาวิกาลอันเป็นเวลาหลับนอนอของบุคคลทั่วไป 
และโดยภาระงานเป็นงานที่เสี่ยงภัย อันตรายต่อกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี หรือกลุ่มผู้ร้ายที่มุ่งท าลายความไม่สงบของ
สังคม หรือก่ออาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบและโดยภาระงานเสี่ยงภัยอันตรายมีทั้งภัยอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ เช่น อันตรายต่อสรรพศาสตราวุธต่าง ๆ ภัยต่อการถูกข่มขู่ ข่มเหงจิตใจในหลากหลายลักษณะ 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฯ ก็มิได้ย่อท้อ ท้อแท้ หรือ
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หมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสังคม ต่อองค์กรมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในส่วนรวม 
  เนื่องด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม อันเป็นวันรักษาความปลอดภัยเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง 
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงก าหนดจัดกิจกรรมวันรักษา
ความปลอดภัยครบรอบ 28 ปี 

 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแสดงออกถึงความรักใคร่ สมัครสามัคคี 
  2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและครอบครัว ได้ร่วมท าบุญเลี้ยงพระเพ่ืออุทิศส่วน
กุศลแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ล่วงลับไปแล้ว 
  3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน 
  4. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
  งบประมำณด ำเนินกำร 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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 14. โครงกำรมุทิตำจิตผู้ เกษียณอำยุรำชกำร ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร             
ประจ ำปี 2560 
  หลักกำรและเหตุผล 

  เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด จึงก าหนด
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 

  ระยะเวลาด าเนินการ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 
  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญแก่บุคลากร 3 ท่าน 
ได้แก่นายวิรัตน์ สุริโย นายบุญนาค บุญสินธุ์ และนายประสิทธิ์ อินทะมนต์ สังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560  
  บรรยากาศภายในงานการแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
ชื่นชมและอบอุ่นที่มีคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สภ.ย่อย มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นจ านวนมาก 
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สรุปโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งส ำนักงำนรักษำ
ควำมรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจรให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดูและควำมปลอดภัยและ
กำรจรำจร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (เดือนพฤศจิกำยน 2559 – เดือนตุลำคม 2560) 

ล าดับ วันที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

1 13 พ.ย. 59 งาน เสด็จฟ้า สถิตไทย"เสด็จฟ้า สถิตไทย""เสด็จฟ้า สถิตไทย" 
2 14 พ.ย. 59 งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 
3 15 ธ.ค. 59 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559 
4 30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60  กองอ านวยการช่วงเทศกาลปีใหม่ 
5 14 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 
6 20 -29 ม.ค. 60  งานเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2560 
7 22-25 ม.ค.60 ประชุมสามัญประจ าปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.  
8 25 ม.ค. 60 วันสถาปนา มข. 
9 29 ม.ค. 60   การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2560 
10 31 ม.ค. 60  อธิการบดีและคณะผู้บริหารพบปะให้ก าลังใจฯ 
11 12 ก.พ. 60 มินิมาราธอนวันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 
12 14 ก.พ. 60  บุญข้าวจี่ วาเลนไทน์ ประจ าปี 2560 
13 25 ก.พ. 60 งานเฉลิมฉลองอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ ณ บริเวณอาคาร 50 ปี  

วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14 23 มี.ค. 60 งานวันครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
15 9 เม.ย. 60 งานวิ่งเพ่ือสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว “ขอนแก่น เสียงแคน  

ดอกคูณ ครั้งที่ 2 
16 12 -16 เม.ย. 60 กองอ านวยการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
17 28 - 29 เม.ย. 60   ถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 14  ประจ าปี 2560 
18 23 มิ.ย. 60  งาน "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 . ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 
19 16- 19 ส.ค. 60  งานวิทยาศาสตร์ 
20 22 - 30 ก.ค. 60 

  
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
 - นักศึกษาใหม่ เข้าหอพัก 
 - กิจกรรมสู่รั้วมอดินแดง 
 - พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 - พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
 - ตักบาตรน้องใหม่ 
 - กิจกรรมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง 
 - กิจกรรมร้องเพลงประจ าสถาบัน (เชียร์กลาง) 

21 31 ส.ค. 60 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 
22 3 – 9 ก.ย. 60 กีฬาน้องใหม่ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ล าดับ วันที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

23 17 ก.ย. 60 ประกวดดาว – เดือน มข. (KKU Freshy boy & girl 2017) 
24 26 ก.ย. 60   พิธีบายศรีสู่ขวัญและมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 
25 3 ต.ค. 60  อบรมดับเพลิงส านักหอสมุด 
26 7 ต.ค.60  กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
28 30 ต.ค. 60  สมาคมศิษย์เก่า มข. สนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ให้กับ สนง.รปภ.มข. 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สรุปสถิติในกำรด ำเนนิกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยัและกำรจรำจร 

สถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ข้อมูลประจ ำเดือนมกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 จากรายงานอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางจราจร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 223 ครั้ง จ านวนบุคคลที่เกิดเหตุ 325 คน จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 
344 คัน ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 169 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นบุคคลทั่วไปทั้งหมด 2 ราย ลักษณะ
อุบัติเหตุเสียชีวิตโดยขับรถประมาณ ไม่ช านาญเส้นทาง 
 
จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงจรำจร จ ำนวนบุคคล จ ำนวนรถ จ ำนวนบำดเจ็บ เสียชีวิต 

223 ครั้ง 325 คน 344 คัน 169 รำย 2 รำย 
 
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปี 2552 – 2560 

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 
ปี 2560 46 95 81 222 

รวมทั้งหมด 582 587 471 1640 
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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.
35%

เวลำ 16.00 - 24.00 น.
36%

เวลำ 24.00 - 08.00 น.
29%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ช่วงเวลำเกิดเหตุ ปี 2552 – 2560
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่นช่วงเวลำเกิดเหตุ 08.00 - 16.00 น. (ผลัดเช้ำ)

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
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10%

ปี 2558
15%

ปี 2559
15%

ปี 2560
16%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่นช่วงเวลำเกิดเหตุ 16.00 - 24.00 น. (ผลัดบ่ำย)

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
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5%

ปี 2557
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ปี 2558
13%

ปี 2559
16%

ปี 2560
17%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ช่วงเวลำเกิดเหตุ 24.00 - 08.00 น. (ผลัดดึก)

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล ประจ ำปี 2552 - 2560 
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 
2560 132 33 160 325 

 

 

 

นักศึกษำ
41%

บุคลำกร
10%

บุคคลภำยนอก
49%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเภทบุคคล ประจ ำปี 2560
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นประเภท
บุคคล ปี 2555 - 2560

นักศึกษา

บุคลากร

บุคคลภายนอก
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล (นักศึกษำ)
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล (นักศึกษำ)
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล (นักศึกษำ)

ปี 2552
ปี 2553
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปี 2552 - 2560 
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 

2560 189 155 344 

 

 

รถจักรยำนยนต์
55%

รถยนต์
45%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร 
ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปี 2560
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กรำฟเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประเภทยำนพำหนะ ปี 2555 - 2560
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทยำนพำหนะ (รถจักรยำนยนต์)
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กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเภทยำนพำหนะ (รถยนต์)
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ประเภทควำมเสียหำย ประจ ำปี 2552 - 2560 
 

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 
2560 169 2 171 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สรุป สถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุมำกที่สุดภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2560 

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 2560 
 

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 2560 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติอำชญำกรรมสถิติอำชญำกรรม ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
สถิติกำรลักทรัพย์ หรืองัดบ้ำนพัก ปี พ.ศ. 2555 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 มกราคม 13 5 8 1 0 0 
2 กุมภาพันธ์ 14 10 1 2 2 1 
3 มีนาคม 8 4 1 2 1 0 
4 เมษายน 14 6 1 4 2 0 
5 พฤษภาคม 26 5 3 1 0 1 
6 มิถุนายน 15 0 5 3 0 0 
7 กรกฎาคม 6 2 0 3 2 2 
8 สิงหาคม 5 0 6 6 0 0 
9 กันยายน 4 3 2 5 0 0 
10 ตุลาคม 2 3 6 0 0 0 
11 พฤศจิกายน 2 4 4 5 2 0 
12 ธันวาคม 4 1 0 0 0 0 

จ านวนรวม 113 43 37 32 9 4 
 

ตำรำงเปรียบเทียบปี 2555 – 2560 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการลักทรัพย์ หรืองัดบ้านพัก ปี 2555 - 2560  หน่วยเฉพาะกิจฯ 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติเก็บรถจักรยำนยนต์ลืมถอดกุญแจภำยในพืน้ที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

สถิติรถจักรยำนยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปี พ.ศ. 2555 – 2560 จ านวนคัน/เดือน 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 มกรำคม 12 22 40 41 17 49 

2 กุมภำพันธ์ 8 15 41 41 107 92 

3 มีนำคม 11 17 13 13 70 89 

4 เมษำยน 20 21 3 9 44 90 

5 พฤษภำคม 17 24 21 1  50 66 

6 มิถุนำยน 10 13 16 34  41 26 

7 กรกฎำคม 15 13 7 22 26 50 

8 สิงหำคม 6 2 7 13  152 165 

9 กันยำยน 3 40 4 26  142 140 

10 ตุลำคม 7 51 17 40  149 35 

11 พฤศจิกำยน 5 50 33 72  141 95 

12 ธันวำคม 7 37 54 92  63 47 

 จ านวนรวม 121 305 256 404 1010 944 

 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการเก็บรถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปี 2555 - 2560 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติโครงกำรฝำกบ้ำน ข้อมูลประจ ำปี พ.ศ. 2555 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 มกรำคม 2 3 9 28 19 2 
2 กุมภำพันธ์ 5 3 5 6 8 2 
3 มีนำคม 14 8 6 10 5 3 
4 เมษำยน 12 26 21 23 20 15 
5 พฤษภำคม 18 11 12 12 10 5 
6 มิถุนำยน 0 5 5 7 7 5 
7 กรกฎำคม 5 7 8 10 9 7 
8 สิงหำคม 7 5 12 4 3 3 
9 กันยำยน 3 5 2 1 2 3 
10 ตุลำคม 6 11 18 11 5 7 
11 พฤศจิกำยน 3 5 8 6 2 3 
12 ธันวำคม 4 1 13 7 5 2 
 จ านวนรวม 79 90 119 125 95 57 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฝำกบ้ำน ปี 2555 – 2560 

ล ำดับ สถำนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวนครั้ง 

ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

1 หมู่บ้านมอดินแดงเหนือ 33 32 34 53 24 17 

2 หมู่บ้านมอดินแดงกลาง 6 12 16 21 25 6 

3 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4 18 12 26 5 1 0 

4 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7 2 10 14 12 20 10 

5 หมู่บ้านมอดินแดงใต้ 3 6 9 0 6 8 

6 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 1 5 3 4 8 3 1 

7 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 5 5 3 7 6 0 2 

8 หมู่บ้านสีฐานใต้ 4 6 3 3 3 0 

9 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 6 1 1 1 2 3 1 

10 หมู่บ้านสีฐานเหนือ 0 1 3 3 1 0 

11 สถานที่อ่ืนๆ 0 0 1 1 4 4 

12 แฟลต มข. A6 ร่มรื่น 2 1 0 0 0 0 

13 หมู่บ้าน ทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 3 1 

14 หมู่บ้านมอดินแดง 40 หลัง 0 2 0 0 0 0 

15 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 0 0 

16 แฟลตพักต้นกล้า 0 0 0 0 1 1 

17 แฟลต 16 0 0 0 0 1 0 

18 แฟลต มข. E2 เขียวขจี 0 0 1 0 0 1 

  รวมทั้งหมด 79 90 119 114 95 52 

สรุปสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฝำกบ้ำนมำกที่สุด 3 อันดับ ประจ ำปี 2560 ดังนี้ 
1. หมู่บ้านมอดินแดงเหนือ จ านวน 17 ครั้ง 
2. หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7 จ านวน 10 ครั้ง 
3. หมู่บ้านมอดินแดงใต้ จ านวน 8 ครั้ง 

 ที่มาข้อมูล : บันทึกโครงการฝากบ้านฯ ประจ าปี 2555 -  2560  หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนทั่วไป 

สถิติกำรเก็บสิ่งของตกหล่น น ำมำแจ้ง ปี 2555 – 2560 (จ ำนวนครั้ง) 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 มกราคม 9 3 7 20 6 3 

2 กุมภาพันธ์ 5 7 3 6 9 2 

3 มีนาคม 2 2 6 1 7 8 

4 เมษายน 1 3 6 3 5 3 

5 พฤษภาคม 8 4 4 3 5 5 

6 มิถุนายน 8 9 3 6 5 0 

7 กรกฎาคม 12 7 3 5 5 3 

8 สิงหาคม 7 5 7 10 30 6 

9 กันยายน 10 7 9 4 28 1 

10 ตุลาคม 14 6 9 5 29 5 

11 พฤศจิกายน 6 6 11 4 4 2 

12 ธันวาคม 11 5 12 9 19 2 

จ ำนวนรวม 93 64 80 76 152 40 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรเก็บสิ่งของตกหล่น ติดต่อรับคืน ปี พ.ศ. 2555 – 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 มกราคม 5 1 7 7 5 2 
2 กุมภาพันธ์ 5 2 0 6 5 0 
3 มีนาคม 2 0 4 1 6 2 
4 เมษายน 1 2 3 3 2 1 
5 พฤษภาคม 5 1 1 1 2 0 
6 มิถุนายน 7 4 3 5 1 0 
7 กรกฎาคม 6 3 3 3 3 1 
8 สิงหาคม 5 2 3 10 26 0 
9 กันยายน 8 4 7 3 26 1 
10 ตุลาคม 4 3 8 5 23 1 
11 พฤศจิกายน 4 1 7 3 0 0 
12 ธันวาคม 6 2 9 6 17 2 
รวมจ ำนวนครั้ง 58 25 55 56 116 10 

 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการเก็บส่งของตกหล่นและขอรับคืน ปี 2555 - 2560 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถยนต์ ของนักศึกษำ บุคลำกร 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 มกราคม 0 27 2 2 2 0 

2 กุมภาพันธ์ 6 16 13 12 10 3 

3 มีนาคม 26 27 18 10 16 13 

4 เมษายน 16 13 10 6 3 4 

5 พฤษภาคม 32 27 9 6 4 7 

6 มิถุนายน 40 23 10 5 10 2 

7 กรกฎาคม 34 41 13 7 4 4 

8 สิงหาคม 17 19 5 10 7 5 

9 กันยายน 13 11 5 30 12 5 

10 ตุลาคม 12 19 13 12 5 4 

11 พฤศจิกายน 21 14 6 10 2 12 

12 ธันวาคม 32 11 6 14 10 4 

จ ำนวนรวม 249 221 110 124 85 63 

 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

กรำฟเปรียบเทียบสถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถยนต์ 
ของนักศึกษำ บุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2560
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถจักรยำนยนต์ ของนักศึกษำ บุคลำกร 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2555 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 มกราคม 0 92 0 1 1 1 

2 กุมภาพันธ์ 5 10 3 4 2 2 

3 มีนาคม 1 11 9 2 3 3 

4 เมษายน 4 6 0 0 0 0 

5 พฤษภาคม 14 23 1 1 0 0 

6 มิถุนายน 77 24 2 2 2 1 

7 กรกฎาคม 17 29 4 0 0 0 

8 สิงหาคม 7 17 7 3 0 1 

9 กันยายน 8 6 2 42 1 1 

10 ตุลาคม 9 7 4 4 1 1 

11 พฤศจิกายน 12 2 4 1 0 0 

12 ธันวาคม 143 6 1 2 2 2 

จ ำนวนรวม 297 141 37 62 12 12 

 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกการขอมีบัตรประจ าตัวยานพาหนะ ของนักศึกษา บุคลากร ประจ าปี 2555 - 2560 หน่วยธุรการ 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

กรำฟเปรียบเทียบสถิติกำรขอมีบัตรประจ ำตัวยำนพำหนะ รถจักรยำนยนต์
ของนักศึกษำ บุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555 - 2560
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติกำรด ำเนินกำรหนังสือรำชกำรของส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
สถิติหนังสือรับ ปี 2555 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวนหนังสือรับ  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 มกราคม 124 119 116 310 282 354 
2 กุมภาพันธ์ 85 104 134 266 402 346 
3 มีนาคม 313 123 135 318 385 457 
4 เมษายน 73 72 114 330 352 379 
5 พฤษภาคม 123 97 120 223 355 389 
6 มิถุนายน 123 107 132 308 351 290 
7 กรกฎาคม 109 122 121 416 287 383 
8 สิงหาคม 113 148 124 495 621 579 
9 กันยายน 76 116 243 452 556 499 
10 ตุลาคม 126 158 212 440 584 469 
11 พฤศจิกายน 135 139 227 474 529 456 
12 ธันวาคม 127 148 166 340 411 330 

จ ำนวนรวม 1527 1453 1844 4372 5115 4931 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกหนังสือรับ-ส่ง ปี 2555 – 2560 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติหนังสือ ส่ง ปี 2558 - 2560 
ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวนหนังสือส่ง  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 มกราคม 105 149 144 138 122 132 
2 กุมภาพันธ์ 88 108 109 138 102 137 
3 มีนาคม 118 134 107 167 138 136 
4 เมษายน 70 93 73 143 92 89 
5 พฤษภาคม 97 122 117 94 122 141 
6 มิถุนายน 81 107 121 184 129 126 
7 กรกฎาคม 84 146 157 159 111 114 
8 สิงหาคม 89 121 133 116 118 141 
9 กันยายน 91 140 176 165 164 149 
10 ตุลาคม 117 115 176 97 77 141 
11 พฤศจิกายน 59 149 201 157 151 162 
12 ธันวาคม 114 133 119 110 137 141 

จ ำนวนรวม 1113 1517 1633 1668 1463 1609 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกหนังสือรับ-ส่ง ปี 2555 – 2560 หน่วยธุรการ 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

สถิติหนังสือ ค ำสั่งส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ปี 2559 - 2560 

ล ำดับ ประจ ำเดือน สถิติหนังสือค าสั่ง 
ปี 2559 

สถิติหนังสือค าสั่ง 
ปี 2560 

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

จ ำนวนรวม 94 73 
 

 
ที่มาข้อมูล : บันทึกหนังสือรับ-ส่ง ปี 2555 – 2560 หน่วยธุรการ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

  

ภำคผนวก 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

 

  วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น ณ หน้าอาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี   ผศ. 
สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้อธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.รปภ. มข. รับมอบเครื่องดื่มชูก าลังและกาแฟ 3 อิน 1 จาก
กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมคณะกรรมการเพ่ือร่วมสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2559 
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รายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม และผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม ศูนย์และ
พัฒนาโครงการสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท Denso 
Corporation R&D Center ประเทศญี่ปุ่น ประชุมปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการท าโครงการวิจัยร่วม เพ่ือ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประเด็น
เพ่ือพิจารณา 2 ประเด็น คือ 
  1.บริษัทฯ จะน าระบบ RFID จ านวน 2 ชุด มาทดลองติดตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.บริษัทฯ ต้องการเยี่ยนมชมระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และแผน
โครงการต่อไปในอนาคต รวมทั้งต้องการน าเสนอเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของบริษัท 
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

 

 

 

อธิการบดีและคณะผู้บริหารพบปะให้ก าลังใจฯ 
วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
  
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้จัดก าลังเจ้าหน้าที่ฯ 
เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้มีแผนการด าเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงจัดมาตรการ
ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยขึ้นเพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และท่ีพักอาศัยตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
 

 

  ประเมินทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
(รอบการประเมินประจ าปี 2560 รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559) 
  เกณฑ์ทดสอบสมรรถนะเพศชาย วิ่ง 800 เมตร Sit-Up ต่อเนื่อง  ดึงข้อ ต่อเนื่อง 
  เกณฑ์ทดสอบสมรรถนะเพศหญิงหญิง วิ่ง 400 เมตร 
  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 

  เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เวลา 15.30 น. ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดกองอ านวยการบริการนักศึกษาและบุคลากร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2560 
เพ่ือสนองนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มี
ความห่วงใยและดูแลชุมชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
 

 
 

โครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
(Campus Security) ประจ าปี 2560 วันที่  28 เมษายน 2560 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น 
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
 

 
 

 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดงานโครงการ“วันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ครบรอบ 28 ปี” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
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ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 
 

 
 

 
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเพ่ือรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร บริเวณประตู 2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พบผู้ฝ่าฝืนตรวจเตือน บันทึกชื่อ 
ลงโทษทางวินัยนักศึกษา และแจ้งต้นสังกัดบุคลากร 
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  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
รักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรั บคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องรับรองกองสื่อสารองค์กร และอาคารส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรโดยมี ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และ
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะ ให้การต้อนรับ และต่อมา 
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหาร
จัดการระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้บูรณาการความร่วมมือ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
กับฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองอาคารและสถานที่ และในการน านักศึกษาลงพัฒนาพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแกนหลักในการท างานคือ “ขีดสีตีเส้น” โดยเป็นการท าความสะอาดเส้นทาง
ถนนสายหลัก ประตูเจ้าพ่อมอดินแดง ถึงประตูทางออกด้านหอเก้าหลัง ก่อนจะมีการตีเส้นจราจร ในวันอังคารที่ 
21 มีนาคม 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
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ที่ปรึกษา 
 ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์   ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูล  
 นายเกษม  ภูธรรมะ     หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัย 
 นายอภิชาติ  พัฒนจักร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข านาญการ 
 นายมรกต  สุบิน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวหน่อย  จิตนะชิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวสมพร  บางใบ   พนักงานธุรการ ส 1 
 นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา   พนักงานธุรการ 
 นางสาววันรัก  สิมารับ   พนักงานธุรการ ส 1 
 นางสาวสุพิชชา  เลิศฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 
 หน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 
 หน่วยจราจร 
 หน่วยดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
 หน่วยสิริคุณากร 
 หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน 
 หน่วยยานพาหนะ 
 หน่วยพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
เรียบเรียง/ ออกแบบปก – ลายน ้า /จัดท้ารูปเล่ม 

นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จัดท้าโดย 
 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท/์โทรสาร : 0-4320-2191  Hotline: 0-8170-8589-1 (สายด่วน) 
http://security.kku.ac.th/  

คณะผู้จัดท ำ 

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





