


ค ำน ำ 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ผลการบริหารและพัฒนาของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส านักงานอธิการบดี ในด้านต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามภารกิจหลัก 4 งาน คือ 1.งานเทคโนโลยีความปลอดภัย 2.งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร 3.งานสืบสวนและการข่าว 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอ านวยการ 

 โดยแต่ละด้านของภารกิจหลักประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการ และการรวบรวมสถิติต่างๆ โดยจัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา 
บุคลากร และประชาคมโดยรวมต่อไป  

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ
คณะกรรมการรวบรวมและจัดท ารายงานประจ าปี  และบุคลากรทุกฝ่ายที่ท าให้การจัดท ารายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์ต่อท่านหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิงต่อไป 
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บทน ำ 
ประวัติและพัฒนำกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

  ชื่อ : กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  สถานที่ตั้ง : เลขท่ี 123 อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002 
  โทรศัพท์ภายใน 44444 , 44445  โทรศัพท-์โทรสาร 043-202191 
 ความเป็นมากองป้องกันและรักษาความปลอดภัยก าเนิดมาพร้อมกับการก่อตั้งหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
ปีพุทธศักราช 2507 เริ่มแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดแผนกการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เรียกชื่อว่า 
“หน่วยยามรักษาการณ์” มีนายทองนาค ผากา หัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าหน่วย
ยามรักษาการณ์ ด้วย มียามในสังกัดประาณ 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 ที่ผ่านมายามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ยามที่สังกัดแต่ละคณะ และที่สังกัดกองกลาง การปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน ต่างคณะต่างบริหารจัดการกันเอง ไม่มีเครื่องแบบเฉพาะสวมใส่ ในปีพุทธศักราช 2521 ดร.
วิจิตร  ศรีสะอ้าน อธิการบดี ได้มีการปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัย โดยได้ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ทีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งหมด โดยให้โอนอัตราต าแหน่งยาม ที่สังกัดคณะ
ต่าง ๆ มาขึ้นตรงต่อหน่วยยามรักษาการณ์และเปลี่ยนฐานะเป็นงาน เรียกชื่อว่า “งานรักษาความปลอดภัย” 
และให้ตัดโอนการบังคับบัญชาจากกองกลาง ไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ โดยมี ผศ.โกวิท สุรโกมล รักษาการ
ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
 ในปีพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค าสั่งให้เรียกชื่อต าแหน่ง “ยาม” เป็น “เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย” ตามค าแนะน าของส านักงบประมาณ (หนังสือ ที่ นร0303/17038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527 
และค าสั่ง มข.ที่ 890/2529 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2529) และ รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีในสมัยนั้น 
อนุมัติให้ก าหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันรักษาความปลอดภัย (วัน รปภ.) งานรักษาความปลอดภัย
ก าหนดให้จัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และจัดกิจกรรม สืบ
ทอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดี มี
ค าสั่งให้โอน งานรักษาความปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2533) และปัจจุบันเป็นกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สังกัดส านักงานอธิการบดี (ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555) 
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ประวัติอำคำรที่ใช้เป็นที่ท ำกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 » ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม 
 » อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อท าลายแล้ว 
 » ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน) 
 » ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ท าการ 
 » อาคารที่ท าการงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) 
 อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) ใน ปี
พุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค าสั่งให้เรียกชื่อต าแหน่ง ยาม เป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ตามค าแนะน าของส านักงบประมาณ (หนังสือ ที่ นร 0303/17038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527 และค าสั่ง มข.ที่ 
890/2529 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2529) และ รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีในสมัยนั้น อนุมัติให้ก าหนดให้
วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันรักษาความปลอดภัย (วัน รปภ.) งานรักษาความปลอดภัยก าหนดให้จัดกิจกรรมวัน
รักษาความปลอดภัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และจัดกิจกรรมสืบทอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน 
ในปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดี มีค าสั่งให้โอน งานรักษาความ
ปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533) 
 ใน ปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
อธิการบดี มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เดิม กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็น 
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 312/2561 และ ที่ 
313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) 
 – ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม 
 – อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อท าลายแล้ว 
 – ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน) 
 – ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ท าการ 
 – อาคารที่ท าการงานรักษาความปลอดภัย (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) 
 – อาคารส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (13 มิถุนายน 2556 – 12 กุมภาพันธ์ 2561) 
 – อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (13 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 
 

ประวัติผู้บริหำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 – นายทองนาค ผากา รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นางบุหลั่น เหล่าสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายประกอบ มณีเนตร รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายอาวุธ รินทรานุรักษ์ รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายอรุณ จันทุมา หัวหน้างานส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 – นายอภิชาติ พัฒนจักร หัวหน้างานส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 – นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (13 มิถุนายน 2556 – 12 
กุมภาพันธ์ 2561) 
 – นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (13 กุมภาพันธ์ 
2561 – ปัจจุบัน) 
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ประวัติอำคำรที่ใช้เป็นที่ท ำกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 ⮚ ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม 
 ⮚ อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อท าลายแล้ว 
 ⮚ ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน) 
 ⮚ ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ท าการ 
 ⮚ อาคารที่ท าการงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) 
 
 

 
  ตรำสัญลักษณ์ (เดิม)    ตรำสัญลักษณ์ (ปัจจุบัน) 
 

กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

ปณิธำน 
   การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ 
ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิสัยทัศน์ 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นองค์กรด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรอย่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ 
 1.ด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอำคำรสถำนที่ของทำงรำชกำร
รวมทั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัย  
  1.1 ให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
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1.2 ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ปฏิบัติราชการหรือ
พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
  1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย 

1.4 ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
1.5 ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

2. พัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยของคณะ
หน่วยงำน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ 
สังคม เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2.2 เป็นศูนย์กลางด้านการวางระบบการตรวจการณ์ระยะไกลโดยใช้กล้องวงจรปิด 
2.3 ก าหนดมาตรฐานกลางในการรักษาความปลอดภัยหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดการด้านการ

รักษาความปลอดภัย  
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 พ่ิมการรักษาความปลอดภั ยและการจราจรทางกายภาพ ให้ครอบคลุม พ้ืนที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การขีดสี ตีเส้น ระบบกล้องวงจรปิด ป้ายสัญญาณจราจรชั่วคราว เป็นต้น 
2 .9  ส่ ง เสริม ให้มี การสร้ า งลานจอดรถส่ วนกลาง ไว้ที่ ประตู เ ข้ า  – ออก หลักของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใช้ระบบขนส่งมวลชนลดปัญหาด้านการจราจรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.10 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการข่าวและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ด้านโทรคมนาคม 

เช่น การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฯลฯ 
3. จัดระเบียบกำรจรำจรและกำรขนส่งของมหำวิทยำลัย 

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

สั้น 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 
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5. ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวและกำรรักษำควำมม่ันคงกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงแห่งชำติ 

5.1 โครงการสายตรวจข้อมูลข่าวสาร เพ่ือหาข้อมูลในชุมชนรอบข้าง มหาวิทยาลัย 
5.2 สร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ข้างเคียง  
5.4 ประสานงานการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 

6. บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 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 ดังกล่าวกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้จัด
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็นงาน 4 งาน 12 หน่วย มีความส าคัญด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งงานแต่ละงานก็ต้อง
สนับสนุนประสานงานกันอย่างใกล้ชิดจึงจะสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้รับการยกฐานะขึ้นจากงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2555)ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เรื่องการ
จัดโครงสร้างในส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) ลงวันที่ 14 
ตุลาคม 2555 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของกองและส านักงานในส านักงานอธิการบดี นั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์บังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงจัดโครงสร้างภายในส านักงาน ฯ เป็นงานต่าง ๆ จ านวน 4 
งาน 12 หน่วย ดังนี้  
 1.งำนเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 
  1.1 หน่วยเทคโนโลยีความปลอดภัยทางกายภาพ  
  1.2 หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ  
  1.3 หน่วยซ่อมบ ารุง 

2.งำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 
 2.1 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3  
 2.2 หน่วยสายตรวจประจ าจุด  
 2.3 หน่วยจราจร  
 2.4 หน่วยสายตรวจประตู  
3.งำนสืบสวนและกำรข่ำว 
 3.1 หน่วยเฉพาะกิจ  
 3.2 หน่วยอารักขาบุคคลส าคัญ 
4.งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 4.1 หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  
 4.2 หน่วยฝึกอบรม  
 4.3 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย 

 และอ ำนวยกำร 
  (1) สารบรรณ 
  (2) การเงินและพัสดุ 
  (3) บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  (4) สวัสดิการ 
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โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 

  

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวริิยะกุล
อธิการบดี 

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

นายเกษม  ภูธรรมะ 
รักษาการผู้อ านวยการกองป้องกนัและรักษาความปลอดภัย 

นายอภิชาต ิ พฒันจกัร 
งานสืบสวนและการข่าว 

นายมรกต  สุบิน                                                       
งานรักษาความปลอดภัย

และจราจร 

นายเฉลมิเกยีรต ิ ศรีละกูล 
งานเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

นายเกษม  ภูธรรมะ 
งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

กองป้องกนัและรักษาความปลอดภัย 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย สภ.ย่อย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

คณะกรรมการควบคุม                                   

การเดินรถโดยสาร 
กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพเิศษ (TSI) 
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โครงกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำมปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 
 
1. โครงกำรสร้ำงภำคีนักศึกษำร่วมกับองค์กำรนักศึกษำ เพื่อรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
กำรขับข่ีปลอดภัย รักษำวินัยจำรจร 
 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียและความ
ไม่ปลอดภัยในการขับขี่สัญจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่ายิ่งที่ต้องส่งเสริมวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือป้องกันและแก้ไข้ปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ สร้างมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างกิจกรรมกระตุ้นให้
นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟ
แดง ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรโดยเคร่งครัด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การสวม
หมวกนิรภัย 100 % ซึ่ งปัจจัยส าคัญในการสร้างและส่งเสริมด้านการจราจรให้แก่นักศึกษาแกนน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น จ าเป็นต้องสร้างกิจกรรมโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยได้ร่วมกันศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เพ่ือจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
 เพ่ืออบรมให้นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้และทักษะรูปแบบงานด้านการส่งเสริมวินัย
จราจรให้แก่นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างถูกต้อง 
 เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกมีส่วนร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกา
ฝึกอบรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ต่อไป 
 เพ่ือด าเนินการตามแผนงานมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสริมสร้าง
พัฒนาประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
 
2. โครงกำรศึกษำพัฒนำกำรจัดท ำเผยแพร่เอกสำรข้อมูลสนเทศด้ำนควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
 ปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารที่ท าให้ประชาชนเข้าใจยอมรับและ
สนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่ง
อ้างอิงรับรอง 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงจัดท าโครงการศึกษาพัฒนาการจัดท าเผยแพร่เอกสารข้อมูล
สารสนเทศด้านความปลอดภัยและการจราจร เพ่ือรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเผยแพร่ นโยบาย วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และความเคลื่อนไหวของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปกลุ่มหมายได้ทราบ และเข้าใจหน่วยงานในแง่ดี เกิดความเสื่อมใส
และมีความรู้ที่ดีต่อองค์กร พร้อมขอความร่วมมือในการป้องกันและการสูญเสียทรัพย์สินให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ตระหนัก และเห็นความส าคัญความปลอดภัยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
3. โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 สื่อเนื่องจากหน่วยความปลอดภัยทางกายภาพ งานเทคโนโลยีความปลอดภัย กองป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย เป็นศูนย์กลางระบบกล้องวงจรปิด IP Camera และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางภาพมี
บทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการบริหารองค์กรมาปรับ
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาองค์กรและผลกระทบจากก าลังพลที่ลดลงสามารถก าหนด
มาตรการในการดูแลสถานที่ราชการ การบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด  IP Camera เชิงบูรณาการเพ่ือ
ป้องกันและลดอาชญากรรม ตามระเบียยว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 
 3.1 รวมจ านวนกล้องที่รับผิดชอบก ากับ ดูแลระบบทั้งหมด จ านวน 860 ตัว 
  3.1.1 ก ากับ ดูแลและด าเนินการรับผิดชอบระบบกล้องงวงจรปิด จุดเสี่ยง ตามถนน แยก
ส าคัญๆ ประตูเข้า - ออก มหาวิทยาลัย จ านวน 83 ตัว 
  3.1.2 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสิริคุณากร จ านวน 19 ตัว 
  3.1.3 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของกองบริหารหอพักนักศึกษา จ านวน 420 ตัว 
  3.1.4 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของอาคารเรียนรวมสถาบันภาษา จ านวน 30 ตัว 
  3.1.5 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของกองการกีฬา จ านวน 10 ตัว 
  3.1.6 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 13 ตัว 
  3.1.7 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก     
จ านวน 19 ตัว 
  3.1.8 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์อาหารและบริหารแห่งที่ 4 ลานจอดรถ 6 ชั้น 
จ านวน 25 ตัว 
  3.1.9 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของหอสมุดรอบอาคารลานจอดรถ ชั้น 1 และชั้น 2 
จ านวน 31 ตัว 
  3.1.10 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของหอสมุด คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 ตัว 
  3.1.11 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 110 ตัว 
  3.1.12 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของระบบ Emergency Call Point จ านวน 25 ตัว 
  3.1.13 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของคณะเทคโนโลยี จ านวน 30 ตัว 
  3.1.14 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       
จ านวน 11 ตัว 
  3.1.15 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ (อาคาร 50 ปี) 
จ านวน 30 ตัว 
  หมายเหตุ: ระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วย ซอฟแวร์ระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบสายสัญญาณ 
UTP – ระบบไฟเบอร์อ๊อฟติก ระบบสัญญาณไร้สาย ระบบไฟฟ้า ระบบเชื่อมต่อ จอมอนิเตอร์ เครื่องบันทึกภาพ 
ฮาร์ดดิส (HDD) อย่างน้อย 300 TB เป็นต้น 
 3.2 บริการจัดการระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไกล เพ่ือเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ 
ประสานงานแจ้งข่าว และป้องกันเหตุ บันทึกเหตุการณ์ กรณีเหตุการณ์ปกติประจ าวัน ล าดับความส าคัญของการ
ตรวจตราตามจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดเฝ้าระวัง แบ่งเป็น 5 โซน ดังนี้ 
  3.2.1 โซนประตูเข้า - ออก มหาวิทยาลัย (ขาเข้า - ออก) 
  3.2.2 โซนเขตการศึกษา คณะต่าง ๆ อาคารเรียนนักเรียน นักศึกษา ลานจอดรถ พ้ืนที่โดยรอบ 
  3.2.3 โซนการจราจร สี่แยก สามแยก บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ วงเวียน เส้นทางการจราจรโดย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาสภาพครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานในจุดต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกัน เช่น ระบบ
อุปกรณ์เชื่อมต่อและกล้องเสื่อมสภาพ บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อายุการใช้งานเกิน 6 ปี ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
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เครื่องบันทึกระบบกล้องวงจรปิดเสียหาย และ Power supply storage เสียหาย (เครื่องจ่ายไฟฟ้า – เครื่อง
บันทึกข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด) ครุภัณฑ์ระบบกล้องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนควบช ารุดขัดข้อง เป็นต้น 
  
4. โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำสัญญำณไฟจรำจร 4 จุด 
 ด้วยกองป้องกันและรักษษความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก ากับดูแลสัญญาณไฟจราจรลบริ
เวณสี่แยกสนามยิงปืน สี่แยกคณะศึกษาศาสตร์ สามแยกกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และสัญญาณ
จราจรคนเดินข้ามถนนหน้าศูนย์อาหารแลบริหารแห่งที่ 1 เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น โดยา
สภาพทั่วไปสัญญาณไฟจราจรและตู้ควบคุมติดตั้งอยู่นอกอาคาร จึงท าให้ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ฝนตก แสงแดด เป็นต้น ผลกระทบจากความเสถียรของกระแสไฟฟ้าท าให้ระบบสัญญาณไฟจราจร เกิด
ช ารุดเสียหาย ประกอบกันการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี จึงมีความจ าเป็นที่
ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เกิดความปลอดภัย 
 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (โครงกำรต่อเนื่อง) 
 ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกได้กลายเป็นปัญหาส าคัญของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การขับ
รถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การดื่มสุราหรือยากระตุ้นต่าง ๆ ขับรถด้วยความ
ประมาท ตลอดจนขาดจิตส านึกและมารยาท ขาดวินัยและน้ าใจในการขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการ 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีเส้นทาง การจราจรโดยรอบและมี
ประชากรประมาณกว่า 50,000 คน ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเดินทางของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะทั้ งรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร ประจ าทางและรถจักรยาน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลัก  
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว   จึงได้หาแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าโครงการที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวินัยจราจรและมารยาทในการขับข่ียานพาหนะ ลดความ
สูญเสียและความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงได้เสนอจัด“โครงการอบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์” โดยร่วมกับส านักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ตามระเบียบ
กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 
พ.ศ.2554 ในการจัดอบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
6. โครงกำรจัดตั้งเป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (พรบ.) 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานบันอุดมศึกษาที่มีอาคาสถานที่ที่เป็นอาคารสู งเป็นจ านวน
มาก การด าเนินการด้านการจัดการการเกิดอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย มีกรอบในการพิจารณาให้เป็นไปตาม 1) 
แผ่นการป้องกันและบรร เทาสาราธณภัยแห่ งชาติ  พ .ศ .  2559 2 )  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2559 - 2562) 3) การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของ ก.พ.ร. 4) พ.ร.บ.
ควบคุมอาหาร 5) มาตรฐานด้านประเมินความพร้อมต่อสถานการวิกฤติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นต้น  โดยในการด าเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การลดความเสี่ยงของสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction) 2) การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Management) 3) กาฟ้ืนฟูและบรรเทา (Recovery) 
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 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการด าเนินด้านการลดความเสี่ยงของ
สาธารณภัย ประเภทอัคคีภัย โดยการเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ให้กับคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างฝึกอบรมได้ และเป็น
ต้นแบบด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 
7. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนควำมม่ันคง กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
 สืบเนื่องจากภารกิจของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนทั่วไปที่
เข้ามาติดต่อประสานงาน และประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีพ้ืนที่การรับผิดชอบ
ครอบคลุมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยชขอนแก่นทั้งหมด 5,500 ไร่  ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า คณะ
วิชาต่าง ๆ 21 คณะ กอง ศูนย์ สถาบัน ส านักและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ภายใต้การก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีอาคารสถานที่ของส่วนราชการดังกล่าว มากกว่า 150 หลัง หอพักนักศึกษา จ านวน 
47 หอพัก หมู่บ้าน แฟลตพักอาศัย จ านวน 15 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เป็น
จ านวนมาก อีกท้ังสถานที่ให้บริการ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ศูนย์อาหารและบริการ ศูนย์ประชุมฯ สนามกีฬา
กลาง สระว่ายน้ า ปั้มน้ ามัน หอศิลปวัฒนธรรม สวนพักผ่อนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ บึงสีฐาน และร้านค้าเอกชน 
ธนาคารหลายแห่ง ตลอดจนการป้องกัน การจัดระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนเพ่ือลด
อุบัติเหตุและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาจ านวนมาก 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งท่านกลางชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ โดยรอบ ซึ่งชุมชนและหมู่บ้านเหล่านั้น
มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยไปพักอาศัย เช่น หมู่บ้านโนนม่วง หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านหนองแวง 
หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่บ้านโคลัมโบ เป็นต้น ดังนั้นด าเนินการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจขององค์กรหรือผู้ใช้บริการ ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือ
ศาสตร์ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การวางแผนงาน โครงการด้านการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยอย่าง (Campus Security) ต่อประชาคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่า 70,000 คน 
 ดังที่กล่าวมานั้น กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงเห็นควรจัดโครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งจะบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาแผนแม่บทรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Campus 
Security) และบังเกิดผลดีต่อทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม 
 
8. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตำมแฟลตต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัย 
 จากสถาพปัจจุบันของแฟลตที่พักอาศัยของบุคลากร อาทิเช่น แฟลตเขียวขจี แฟลตชัยพฤกษ์ แฟลต
จามจุรี แฟลตร่มรื่น แฟลตทานตะวัน แฟลตแก่นคูน เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับชุมชน ผู้คนสัญจรตลอด 24 
ชั่วโมง มิใช่เขตหวงหน้าเฉพาะบุคลากรหรือผู้พักอาศัย และบุคคลทั่วไป เข้าถึงได้โดยง่าย โดยปราศจากเครื่อง
กั้น แผงกั้น หรือเครื่องกีดขวางนั้น ซึ่งการวางระบบกล้องวงจรปิด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางระบบการรักษา
ความปลอดภัยทางกายภาพ เพ่ือดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นมาตรการ ที่ส าคัญ ในการดูแล
พ้ืนที่ที่มีความสลับซับซ้อนในแต่ละชั้นแต่ละมุมของอาคาร ซึ่งมีทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ดังนั้น จึงมีความ
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จ าเป็นต้องวางระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ โดยใช้ระบบกล้อวงจรปิด ที่ได้รับความนิยมและ
น ามาประยุกต์ใช้ในสถานที่ส าคัญ ๆ ดังจะเห็นได้โดยทั่วไป เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้แก่
คณาจารย์ บุคลากรผู้พักอาศัย 

 
 
9. โครงกำรติดตั้งระบบเครื่องควบคุมประตูเข้ำ-ออก ตำมแฟลตต่ำง ๆ Access Control 
 จากสภาพปัจจุบันชองแฟลตที่พักอาศัยของบุคลากร อาทิเช่น แฟลตเขียวขจี แฟลตชัยพฤกษ์ แฟลต
จามจุรี แฟลตร่มรื่น แฟลตทานตะวัน แฟลตแก่นคูณ เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับชุมชน ผู้คนสัญจรตลอด 24 
ชั่วโมง มิใช่เขตหวงห้ามเฉพาะบุคลากร หรือผู้พักอาศัย และบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่าน โดยปราศจากเครื่อง
กั้น แผนกั้น หรือเครื่องกีดขวาง และระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต้องวางระบบการรรักษาความ
ปลอดภัยทางกายภาพ เพ่ือดูและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นมาตรการ ที่ส าคัญในการดูแลพื้นที่ที่มี
ความรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ โดยติดตั้งระบบเครื่องควบคุมประตูเข้า – ออกอาคารแฟลตที่พักอาศัย
ของบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใตและอุ่นใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากรผู้อยู่อาศัย 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 
  ก าหนดให้อาคารแฟลตต่าง ๆ ของบุคคล เป็นพื้นที่ควบคุมท่ีอยู่ในขอบเขตของพ้ืนที่รักษาความ
ปลอดภัย และเป็นพ้ืนที่หวงห้ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน ที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ก าหนดขึ้น โดยมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน อาคารและสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อมูลข่าวสารในอาคารสถานที่ดังกล่าวให้ พ้นจาก
การดโจรกรรมการวินาศกรรรม การก่อการร้าย หรือเหตุอื่นใด อันอาจท าให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วนยงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
  จัดประชุมระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและลักษณะพฤติกรรมการเกิดเหตุ
ต่างๆ ตามแฟลตต่าง ๆ ของบุคคลากร  
  ประชุมก าหนดแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมบุคลากร
ผู้พักอาศัย และงบประมาณที่เหมาะสม 
  ส ารวจพ้ืนที่ ก าหนดจุดติดตั้งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและเอกสารอ้างอิง เสนอ
โครงการขออนุมัติหลักกการขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการด าเนินการการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
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อบรมชี้แจ้งการใช้งานท าความเข้าใจกับบุคลากรที่พักอาศัยตามแฟลตต่าง ๆ  ท าคู่มือการใช้งานระบบ สรุปผล 
ประเมินผล เสนอแนะต่าง ๆ 
 แนวทางการแก้ไข้ปัญหา 
  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนตามแฟลตต่าง ๆ และเสนอแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง จุด
บอด จุดอันตราย ที่เคยเกิดเหตุ และศึกษาความพร้อมของระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าแรงต่ า ความควบคุม
ระบบ ควบคุมเข้า - ออก ประตู ชุดประตูกระจก และชุดล็อกประตูแบบ Magnetic Lock  โดยวางรูปแบบวง
กลบ ประตูก้ันใหม่ให้เหมาะสมกับสถานที่ และเกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและ
แนวโน้มการก่อเหตุ ดังกล่าว 
ข้อมูลจ าเพาะ เครื่องควบคุมระบบบ ควบคุม เข้า - ออก ประตู ต่อชุดแต่ละประตู 
  1) รองรับการใช้งานด้วย บัตรชนิด Mifare ที่ใช้งานกับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 
  2) รองรับบัตร ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน หรือดีกว่า 
  3) รองรับใบหน้า ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คน หรือดีกว่า 
  4) รองรับนิ้วมือ ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4,000 คน หรือดีกว่า 
  5) รองรับการดึงข้อมูลผ่าน  RS485 TPC/IP ได้ 
  6) สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได ้
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10 .  โครงกำรฝึ กอบรมนักศึกษำอำสำส มัครสืบสวนพิ เศษ รุ่ นที่  14  TSI (Tactics of Special 
Investigation) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 เนื่องด้วยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม
นักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 14  TSI (Tactics of Special Investigation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในภารกิจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประวัน และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย และเป็นผู้มีจิตสาธารณซึ่งเป็น
ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยมีก าหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวน
พิเศษ รุ่นที่ 14  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารองค์กรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการฝึกอบรมมีหัวข้อดังนี้ 
 - บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้น า จิตอาสา” กับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย 
โดย ผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 - บรรยายในหัวข้อ “การใช้วิทยุสื่อสารและการแจ้งเหตุ โดยหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย 
 - บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย” โดยหัวหน้าสืบสวนและการข่าว 
 
11. โครงกำรวันรักษำควำมปลอดภัย (วัน รปภ.) ครบรอบ 30 ปี 
  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 30 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
หมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสังคม ต่อองค์กรมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในส่วนรวม 
  เนื่องด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม อันเป็นวันรักษาความปลอดภัยเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง 
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงก าหนดจัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัย
ครบรอบ 30 ปี 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแสดงออกถึงความรักใคร่ สมัครสามัคคี 
  2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและครอบครัว ได้ร่วมท าบุญเลี้ยงพระเพ่ืออุทิศส่วน
กุศลแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ล่วงลับไปแล้ว 
  3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน 
  4. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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12. โครงกำรมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย  ประจ ำปี 2562 
  เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด จึงก าหนด
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 
  ระยะเวลาด าเนินการ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2562 
  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญแก่บุคลากร 3 ท่าน ได้แก่
นายวิรัตน ์สุรโิย นายบุญนาค บุญสินธุ์ และนายประสิทธิ์ อินทะมนต์ สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ผู้
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562  
  บรรยากาศภายในงานการแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
ชื่นชมและอบอุ่นที่มีคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สภ.ย่อย มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นจ านวนมาก 
 
13. โครงกำรออกตรวจลำดตระเวนเก็บรถจักรยำยนต์นักศึกษำที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอำไว้ ปี 2562 
 การตรวจสอบการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต์และน ามาเก็บรักษา เพ่ือรอการส่งคืนเป็นภารกิจที่เกิด
จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ที่พยายามรักษาทรัพย์สินที่หลุดมือจาก
เจ้าของ ก่อนที่จะมีบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพขโมยรถได้โดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วยในการขโมย 
          ภารกิจที่ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านักในการท าหน้าที่ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองและหน่วยงาน เมื่อได้ท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนที่สามารถเก็บรักษารถจักรยานยนต์ที่ลืมถอด
กุญแจทิ้งเอาไว้ของนักศึกษาและบุคลากร ในรอบ 1 ปี 2562 และน าส่งเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็น
การป้องกันเหตุรถจักรยานยนต์สูญหายที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ 
  ทั้งนี ้จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นพลังเครือข่ายที่ดีจากผู้
ที่เคยมารับรถคืนที่กลับมาน าสิ่งของอาหารหรือของช าร่วยต่าง ๆ มามอบให้เพ่ือเป็นการขอบคุณในน้ าใจและ
เป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
14. โครงกำรฝำกบ้ำนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2562 
 ในช่วงเทศบาลปีใหม่ประจ าปี 2562 เป็นช่วงที่มีการหยุดราชการเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมาตรการด้านการักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ราชการ โดยเป็นการตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงการพ้ืนฐานที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 รวมเวลา 7 วัน 
 ด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้จัดสายตรวจ
รถยนต์และจักรยานยนต์ ตระเวนตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งสาย
ตรวจออกเป็น 12 สาย (ตามแผนการปฏิบัติงานหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว มข. ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
โดยมีการประสานรายงานการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการกลางด้านการรักษาความปลอดภัย ในเวลาทุก 30 
นาที เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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15. อำรักขำดูแลควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2562  
 ด้วยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันหน่วยงานได้รับความไว้วางใจ
จากหลายหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญอยู่บ่อยครั้ง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์,ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี และเป็นไปตามพันธกิจของ
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อที่  1 ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนทรัพย์สินและ
อาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย,ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและ
สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของคณะหน่วยงาน และข้อที่ 5 ประสานงานด้านการข่าว และการ
รักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความม่ันคงแห่งชาติ ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกทบทวนในครั้งนี้นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติใน
อนาคต การคัดเลือกและสมัครเข้ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจ านวน 25 คน โดยหลักสูตรส าคัญเน้น
ความสามารถในการดูแล อ านวยความสะดวก การวางแผน และการปกป้องดูแลความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่มา
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
16. โครงกำรรับฝำกบ้ำนบุคลำกรเทศกำลสงกรำนต์ ในช่วงวันหยุดยำวเทศกำลสงกรำนต์ เพื่อสร้ำงควำม
อุ่นใจให้แก่บุคลำกร 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากบ้านในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวได้ที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ 
จะได้เพ่ิมจุดตรวจตู้แดงเป็นพิเศษ 
 
17. โครงกำรกำรจัดระเบียบกำรจรำจรภำยใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัด 
รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวำงทำงเดินรถ ส่งผลให้เส้นทำงจรำจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลำนำน 
  หลังจากท่ีผ่านมาการจัดการด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการรณรงค์
ด้านการขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลดลง ในขณะที่การท าผิดวินัยจราจรและกฎหมายจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และ
จอดผิดที่ จอดในที่ห้ามจอด ยังคงมีสถิติที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
  ในการนี้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงมีนโยบายให้ประสานงานกับ สภ.เมือง ขก. 
และได้รับการสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากท่ีมีการรณรงค์มาแล้วใน
ระยะหนึ่ง  โดยส่งเจ้าพนักงานต ารวจจราจร สัญญาบัตร มาประจ าที่ สภ.ย่อย มข. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับชุด
จราจร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 
2522 เปรียบเทียบปรับ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จอดขาว – แดง จอดซ้อนคัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ท าการ
ล็อคล้อที่มีมาตรฐานสากลในกรณีท่ีฝ่าฝืน 
  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้
เส้นทางจราจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน 
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สรุปโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งกองป้องกันและ
รักษำควำมปลอดภัยให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดูและควำมปลอดภัยและกำรจรำจร  ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 (เดือนตุลำคม2561 – เดือนกันยำยน 2562) 

ล ำดับ วันที่จัด 
โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

1 12 ต.ค. 61 กิจกรรม“ท าความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9” 
ด้วยการปลูกต้นไม้และบ าเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัด
วัชพืชต้นกกบริเวณบึงสีฐาน(ฝั่งตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 20 ต.ค. 61 ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ 
ประจ าปี2561 

3 27 ต.ค. 61 งานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 10 พ.ย. 61 มินิมาราธอนวันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 
5 14 พ.ย. 61 งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 
6 20 – 22 พ.ย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ า 
7 7 ธ.ค. 61 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
8 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  กองอ านวยการช่วงเทศกาลปีใหม่ 
9 12 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 
10 21 – 29 ม.ค. 62 พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ  
11 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 62  งานเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2562 
12 25 ม.ค. 62 วันสถาปนา มข. 55 ปี 
13 27 ม.ค. 62   การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 16  
14 14 ก.พ. 62 บุญข้าวจี่ วาเลนไทน์ ประจ าปี 2562 
15 12 -16 เม.ย. 60 กองอ านวยการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
16 28 - 29 เม.ย. 60   ถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 16  ประจ าปี 2562 
17 16- 19 ส.ค. 60  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
18 19- 27 ก.ค. 62 

  
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 - นักศึกษาใหม่ เข้าหอพัก 
 - กิจกรรมสู่รั้วมอดินแดง 
 - พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 - พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
 - ตักบาตรน้องใหม่ 
 - กิจกรรมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง 
 - กิจกรรมร้องเพลงประจ าสถาบัน (เชียร์กลาง) 

19 15 ส.ค. 62 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
20 24 – 31 ส.ค. 62 กีฬาน้องใหม่ 
21 8 ก.ย. 62 ประกวดดาว – เดือน มข. (KKU Freshy boy & girl 2019) 
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สรุปสถิติในกำรด ำเนินกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
สถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ขอ้มูลประจ ำเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจร ภายใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากรายงานอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทาง
จราจร ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 218 ราย  
 

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปีงบประมำณ 2562 
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 2562 46 103 69 218 

 
 

 
ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาเกิดเหตุ 08.00 -
16.00 น.

21%

ช่วงเวลาเกิดเหตุ 16.00 -
24.00 น.

47%

ช่วงเวลาเกิดเหตุ 24.00 -
08.00 น.

32%

กรำฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น   ช่วงเวลำเกิดเหตุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

ประจ าปี 2560 ช่วงเวลาเกิดเหตุ 08.00 - 16.00 น. ช่วงเวลาเกิดเหตุ 16.00 - 24.00 น. ช่วงเวลาเกิดเหตุ 24.00 - 08.00 น.
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ประเภทบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ประจ ำปี ประเภทบุคคล 

นักศึกษำ บุคลำกร บุคคลภำยนอก รวม 

2562 140 42 163 345 

 

 
 

ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ประจ ำปี ประเภทยำนพำหนะ 

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รวม 

2562 183 160 343 

 

นักศึกษา
41%

บุคลากร
12%

บุคคลภายนอก
47%

กราฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางจราจร 
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2562

นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก

จักรยานยนต์
53%

รถยนต์
47%

กราฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางจราจร ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทยานยพาหนะประจ าปีงบประมาณ 2562

จักรยานยนต์ รถยนต์
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่  

ประเภทควำมเสียหำย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ประจ ำปี ควำมเสียหำย รวม 

บำดเจ็บ เสียชีวิต 
2562 161 1 162 

 

 

สรุป สถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด 10 อันดับ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น              
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

อันดับ สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 
1 แฉลบล้มเอง 48 
2 ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 39 
3 ขับนถตามกระชั้นชิด 27 
4 รถชนกัน 25 
5 ขับรถเร็วเกินก าหนด 16 
6 เบรคกะทันหัน 7 
7 แซงในระยะคับขัน 6 
8 ชนเสาไฟฟ้า 6 
9 เมาสุรา 4 
10 ชนรถที่จอด 3 

 

บาดเจ็บ
99%

เสียชีวิต
1%

กราฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางจราจร ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น           ประเภทความเสียหายประจ าปีงบประมาณ 2562

บาดเจ็บ เสียชีวิต
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สรุป 10 อันดับ สถิติสถำนที่เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด 10 อันดับ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น                 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

อันดับ สถำนที่เกิดเหตุ จ ำนวน (ครั้ง) 
1 บริเวณ วงเวียนหอพักที่ 16 10 
2 บริเวณ วงเวียนคณะมนุษย์ 9 
3 บริเวณ สี่แยกไฟแดงศาลาเดิม 9 
4 บริเวณ เนินชะลอความเร็วหน้าอาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์ 7 
5 บริเวณ สี่แยกไฟแดงสนามยิงปืน 6 
6 บริเวณ สามแยกคณะสาณารณสุขศาสตร์ 6 
7 บริเวณ หน้าปั้มน้ ามัน ปตท. 6 
8 บริเวณ วงเวียนโลตาแลค  5 
9 บริเวณ สามแยกต้นสักสายรหัส 5 
10 บริเวณ สามแยกหอแปดหลัง 5 

 
 

สถิติอำชญำกรรมสถิติอำชญำกรรม ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ข้อมูลประจ ำเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

สถิติกำรลักทรัพย์ หรืองัดบ้ำนพัก ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ล ำดับ ประจ ำเดือน 

ปีงบประมำณ 62 

งัดบ้ำน 
ลักทรัพย์

รถจักรยำนยนต์ 

จี้ชิงทรัพย์
(กระชำก
กระเป๋ำ) 

1 ตุลาคม       2561 9 6 0 
2 พฤศจิกายน 2561 1 0 0 
3 ธันวาคม     2561 2 5 0 
4 มกราคม     2562 9 2 0 
5 กุมภาพันธ์   2562 7 7 0 
6 มีนาคม      2562 0 2 0 
7 เมษายน     2562 0 2 0 
8 พฤษภาคม  2562 0 0 1 
9 มิถุนายน    2562 0 0 0 
10 กรกฎาคม  2562 3 0 0 
11 สิงหาคม    2562 1 3 0 
12 กันยายน    2562 0 5 0 

จ ำนวนรวม 32 32 1 
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สถิติรถจักรยำนยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปีงบประมำณ 2562 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2561 108 
2 พฤศจิกายน 2561 84 
3 ธันวาคม     2561 33 
4 มกราคม     2562 53 
5 กุมภาพันธ์   2562 95 
6 มีนาคม      2562 93 
7 เมษายน     2562 56 
8 พฤษภาคม  2562 67 
9 มิถุนายน    2562 45 
10 กรกฎาคม  2562 110 
11 สิงหาคม    2562 204 
12 กันยายน    2562 127 

จ ำนวนรวม 1075 

 

 

 

 

 

สถิติโครงกำรฝำกบ้ำน ปีงบประมำณ 2562 

งัดบ้าน /
แฟลต/

ส านักงาน
49%

ลักทรัพย์
รถจักรยาน

ยนต์
49%

จี้ชิงทรัพย/์
ว่ิงราว
2%

กราฟเปอร์เซนต์เปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562

งัดบ้าน /แฟลต/ส านักงาน ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ จี้ชิงทรัพย/์วิ่งราว
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ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2561 6 
2 พฤศจิกายน 2561 3 
3 ธันวาคม     2561 2 
4 มกราคม     2562 5 
5 กุมภาพันธ์   2562 2 
6 มีนาคม      2562 5 
7 เมษายน     2562 1 
8 พฤษภาคม  2562 2 
9 มิถุนายน    2562 3 
10 กรกฎาคม  2562 4 
11 สิงหาคม    2562 3 
12 กันยายน    2562 13 

จ ำนวนรวม 49 
 

สถิติขอดูภำพจำกกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ปีงบประมำณ 2562 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2561 6 
2 พฤศจิกายน 2561 11 
3 ธันวาคม     2561 6 
4 มกราคม     2562 10 
5 กุมภาพันธ์   2562 13 
6 มีนาคม      2562 4 
7 เมษายน     2562 4 
8 พฤษภาคม  2562 2 
9 มิถุนายน    2562 3 
10 กรกฎาคม  2562 9 
11 สิงหาคม    2562 20 
12 กันยายน    2562 0 

จ ำนวนรวม 88 
 

 

 



 
 

 

26 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

Annual Report 2017 

27 



 
 

 

28 

\



 

 

 

Annual Report 2017 

29 

 



 
 

 

30 

\

 



 

 

 

Annual Report 2017 

31 



 
 

 

32 



 

 

 

Annual Report 2017 

33 



 
 

 

34 

\\\

\



 

 

 

Annual Report 2017 

35 



 
 

 

36 



 

 

 

Annual Report 2017 

37 

\



 
 

 

38 

 



 

 

 

Annual Report 2017 

39 



 
 

 

40 



 

 

 

Annual Report 2017 

41 

\



 
 

 

42 



 

 

 

Annual Report 2017 

43 



 
 

 

44 

\



 

 

 

Annual Report 2017 

45 



 
 

 

46 



 

 

 

Annual Report 2017 

47 

 

 



 
 

 

48 

 



 

 

 

Annual Report 2017 

49 

  



 
 

 

50 

 
 

 
ที่ปรึกษา 
 ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูล  
 นายเกษม  ภูธรรมะ    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 นายอภิชาติ  พัฒนจักร   รักษาการในต าแหน่งแทนหัวหน้างานสืบสวนและการข่าว 
 นายมรกต  สุบิน   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย 
 นางสาวหน่อย  จิตนะชิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวสมพร  บางใบ  พนักงานธุรการ ส 1 
 นางสาววันรัก  สิมารับ  พนักงานธุรการ ส 1 
 นางสาวสุพิชชา  เลิศฤทธิ์  พนักงานธุรการ 
 นางสาวนันทพร  ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 
 หน่วยเทคโนโลยีความปลอดภัยทางกายภาพ  
 หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ  
 หน่วยซ่อมบ ารุง 

หน่วยจราจร  
หน่วยเฉพาะกิจ  
หน่วยอารักขาบุคคลส าคัญ 
หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  

เรียบเรียง/ ออกแบบปก /จัดท ารูปเล่ม 
นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จัดท าโดย 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

คณะผู้จดัท า 

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





