




ค ำน ำ 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  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
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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 เมื่อปี
พุทธศักราช 2507 เริ่มแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดแผนกการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เรียกชื่อว่า “หน่วย
ยามรักษาการณ์” มีนายทองนาค ผากา หัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าหน่วยยาม
รักษาการณ์ ด้วย มียามในสังกัดประมาณ 30 คน รับผิดชอบอาคารเรียน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2507-2514) 
 ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2514 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยามรักษาการณ์ได้โอนไป
สังกัดกองอาคารและสถานที่ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2518 ก็มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยาม
รักษาการณ์โอนกลับมาสังกัดกองกลางอีกครั้ง โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนกสารบรรณ มีนางบุหลั่น เหล่าสุวรรณ 
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 ทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งหมด โดยให้โอนอัตราต าแหน่งยาม ที่สังกัดคณะ
ต่าง ๆ มาขึ้นตรงต่อหน่วยยามรักษาการณ์และเปลี่ยนฐานะเป็นงาน เรียกชื่อว่า “งานรักษาความปลอดภัย” และ
ให้ตัดโอนการบังคับบัญชาจากกองกลาง 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 สืบทอด
มาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดี มีค าสั่งให้
โอน งานรักษาความปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533) และ
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ปัจจุบัน เป็นกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  สั งกัดส านั กงานอธิการบดี  (ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555) 
  

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 ใน
ปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดี มีค าสั่งให้โอน งานรักษาความ
ปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533) 
 ใน ปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดี 
มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เดิม ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็น กอง
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย 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) 
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ประวัติผู้บริหำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 – นายทองนาค ผากา รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นางบุหลั่น เหล่าสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายประกอบ มณีเนตร รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายอาวุธ รินทรานุรักษ์ รักษาการหัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย 
 – นายอรุณ จันทุมา หัวหน้างานส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 – นายอภิชาติ พัฒนจักร หัวหน้างานส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 – นายเกษม ภูธรรมะ หัวหนา้ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (13 มิถุนายน 2556 – 12 
กุมภาพันธ์ 2561) 
 – นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (13 กุมภาพันธ์ 
2561 – ปัจจุบัน) 
 
 ประวัติอำคำรที่ใช้เป็นที่ท ำกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

 ⮚ ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม 

 ⮚ อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อท าลายแล้ว 

 ⮚ ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน) 

 ⮚ ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ท าการ 

 ⮚ อาคารที่ท าการงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531) 
 

 

  ตรำสัญลักษณ์ (เดิม)    ตรำสัญลักษณ์ (ปัจจุบัน) 
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ปณิธำน 

   การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและ

สภาพแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิสัยทัศน์ 

 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นองค์กรด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
อย่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ 

 1.ด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอำคำรสถำนที่ของทำงรำชกำร
รวมทั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัย  
  1.1 ให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 

1.2 ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ปฏิบัติราชการหรือพัก
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
  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  
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2.7 ส่งเสริมให้มีค่ายฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรแก่เจ้าหน้าที่เยาวชน
ทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 .8  เ พ่ิมการรั กษาความปลอดภัยและการจราจรทางกา ยภาพ ให้ครอบคลุม พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การขีดสี ตีเส้น ระบบกล้องวงจรปิด ป้ายสัญญาณจราจรชั่วคราว เป็นต้น 

2 .9  ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งล านจอดรถส่ วนกลา ง ไว้ ที่ ป ร ะตู เ ข้ า  – ออก หลั กของ
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 ส่งเสริมให้มีการสร้างสถานีฝึกอบรมและเพ่ิมทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานภายใน

พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.4 การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร ในทุกรูปแบบกวดขันวินัยการจราจร 

โดยรูปแบบของใบเตือนและการอบรมให้ความรู้รณรงค์ด้านวินัยจราจร 
4.5 สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
 

5. ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวและกำรรักษำควำมม่ันคงกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงแห่งชำติ 
5.1 โครงการสายตรวจข้อมูลข่าวสาร เพ่ือหาข้อมูลในชุมชนรอบข้าง มหาวิทยาลัย 
5.2 สร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ข้างเคียง  
5.4 ประสานงานการรักษาความม่ันคงแห่งชาติในทุกระดับ 
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6. บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6.1 ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน ชุมชนตามค าร้องขอ 
6.2 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.3 สนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา (เป็นหลัก) 
6.4 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้รับการร้องขอ และ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบด้าน

การรักษาความปลอดภัยและการจราจร 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 และประสิทธิผล  
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โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 

  

รศ.นพ.ชำญชัย  พำนทองวิริยะกุล
อธิกำรบดี 

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 

นำยเกษม  ภูธรรมะ 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัย 

นำยอภิชำติ  พัฒนจักร 
งำนสืบสวนและกำรข่ำว 

นำยมรกต  สุบิน                                                       
งำนรักษำควำมปลอดภัย

และจรำจร 

นำยเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล 
งำนเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 

นำยเกษม  ภูธรรมะ 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

คณะกรรมกำรรักษำควำม

ปลอดภัย 

สภ.ย่อย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

คณะกรรมกำรควบคุม                                   

กำรเดินรถโดยสำร 

กลุ่มนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวน

พิเศษ (TSI) 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้รับการยกฐานะขึ้นจากส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2555) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2555 เรื่องการจัดโครงสร้างในส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2555 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของกองและส านักงานในส านักงานอธิการบดีนั้น เพ่ือให้
การด าเนินงานของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ 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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ภำรกิจของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 58/2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน 
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ก าหนดให้กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย แบ่งหน่วยงานย่อย ออกเป็น      
4 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานเทคโนโลยีความปลอดภัย 
 2. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 3. งานสืบสวนและการข่าว 
 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
 มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ 
รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร จราจร ตรวจตรารักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย การประสานงานกับต ารวจท้องที่ในกรณีเกิดเหตุร้าย และระงับเหตุที่เกิดจาก
บุคคลภายนอก การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอด ภัย            
จัดระเบียบการจราจรและการขนส่ง ประสานงานด้านการข่าวและรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานความมั่นคง
แห่งชาติ ด าเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนงาน หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภาระหน้าที่ของงานต่าง ๆ มีดังนี้ 
 
1. งำนเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 
  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการ ประสานงานทางวิทยุคมนาคม โทรศัพท์ โทรสาร ในด้านการ
รักษาความปลอดภัย การสาธารณูปโภค รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางด้านการ
วางระบบการตรวจการณ์ระยะไกลโดยใช้กล้องวงจรปิดเพ่ือประกอบการป้องกันและติดตามข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ เฝ้าระวังการเกิดเหตุต่าง ๆ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน    
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยดังนี้ 
 1.1 หน่วยเทคโนโลยีควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  1.1.1 ก าหนดมาตรการในการดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการระบบกล้องวงจร
ปิด IPCamera เชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันและลดอาชญากรรม ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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  1.1.2 ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบระบบกล้องวงจรปิด Control room ณ กองป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยจ านวน 125 ตัว  
  1.1.3 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสิริคุณากร จ านวน 48 ตัว  
  1.1.4 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของหอพักนักศึกษา จ านวน 440 ตัว  
  1.1.5 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของอาคารเรียนรวมสถาบันภาษา จ านวน 30 ตัว  
  1.1.6 ก ากับ ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์อาหารและบริการแห่งที่ 4 โรงจอดรถ 6 ชั้น 
จ านวน 25 ตัว  
  1.1.7 ประสานงานพัฒนาความร่วมมือกับทุกส่วนงาน/หน่วยงานตั้งเป็นศูนย์กลางระบบกล้อง
วงจรปิด ภายใต้การก ากับดูแลของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  1.1.8 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไกล เพ่ือเผ้าระวัง สังเกตการณ์ 
ประสานงานแจ้งข่าว และป้องกันเหตุ และบันทึกเหตุการณ์กรณีเหตุการณ์ปกติประจ าวันซึ่งมีล าดับความส าคัญใน
การตรวจตราตามจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดเฝ้าระวัง แบ่งเป็น 5 เขต ดังนี้ 
   (1) เขตประตูเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัย (ขาเข้า – ขาออก) 16 จุด 
   (2) เขตเขตการศึกษา คณะต่างๆ อาคารเรียนนักเรียน นักศึกษา ลานจอดรถ พ้ืนที่โดยรอบ  
   (3) การจราจร สี่แยก สามแยก บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ วงเวียน เส้นทางการจราจร
โดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (4) เขตบ้านพักบุคลากร หอพักนักศึกษา 440 จุด 
   (5) เขตพ้ืนที่ท างานของผู้บริหารอาคารสิริคุณากร 48 จุด 
  1.1.9 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไกล กรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรต่างๆในแต่ละวัน เช่น รถยนต์ชนรถยนต์ รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ - รถจักรยานยนต์
ชนคน ด าเนินการเป็นกระบวนการ คือ  
   (1) หลังรับแจ้งเหตุตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังตาม วัน- เวลา-สถานที่  
   (2) ประสานงานกับผู้ประสบเหตุกรณีหากต้องการหลักฐานภาพเหตุการณ์ 
   (3) ประสานงานและแนะน าให้ลงบันทึกประจ าไว้เป็นหลักฐานและน าเอกสารบันทึก
ประจ าวันมาเพ่ือขอดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง ตามจุดต่างๆ ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ 
   (4) ส าเนาภาพประกอบเหตุการณ์เป็นนามสกุลไฟล์ต่างๆ และบันทึกส ารองข้อมูลเก็บไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือส่งหลักฐานให้แก่พนักงานสอบสวนร้อยเวรเจ้าของคดีต่อไป 
   (5) บันทึกภาพเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุไว้เป็นหลักฐานสถิติข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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   (6) บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ได้ภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานให้บังคับ
บัญชาทราบต่อไป 
  1.1.10 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไก กรณีเหตุอาชญากรรมต่างๆ
เหตุการณ์อาชญากรรมต่างๆ เช่น เกิดเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เกิดเหตุลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท อนาจาร ข่มขืนณ สถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการตาม
กระบวนการ คือ 
   (1) หลังรับแจ้งเหตุตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังตาม วัน- เวลา-สถานที่  
   (2) ตรวจสอบภาพเหตุการณ์ย้อนหลังสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงเส้นทางผ่านจุดต่างๆ 
   (3) ประสานและสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เสียหาย เพ่ือตรวจสอบรูปพรรณ
สัณฐานของคนร้าย ยานพาหนะท่ีใช้หรือเส้นทางหลบหนี  
   (4) กรณีเป็นเหตุอาญาแผ่นดิน ผู้เสียหายแจ้งความลงบันทึกประจ าวัน ประสงค์จะแจ้ง
ความด าเนินคดีประสานงานกับ สภ.ย่อย มข. แจ้งพนักงานสอบสวน(ร้อยเวร) เพ่ือส่งมอบภาพประกอบเหตุการณ์
ที่เก่ียวข้องกับรูปคดีเพื่อด าเนินคดีการตามกฎหมายต่อไป 
   (5) ส าเนาภาพประกอบเหตุการณ์เป็นนามสกุลไฟล์ต่างๆ และบันทึกส ารองข้อมูลเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
   (6) บันทึกภาพเหตุการณ์การเกิดเหตุอาชญากรรมไว้เป็นหลักฐานสถิติข้อมูล 
   (7) บันทึกรายงานการเกิดเหตุอาชญากรรมที่ได้ภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
  1.1.11 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไกล กรณีเหตุการณ์เหตุฉุกเฉิน 
หรือกิจกรรมพิเศษการเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น เกิดฝนตกหนัก พายุลมแรง ต้นไม้ล้มขวางถนน เกิดไฟไหม้ เกิด
อัคคีภัยอาคารสถานที่การก่อม็อบประท้วง ปิดถนน ปิดอาคารสถานที่ที่ท าการต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานเกษตรอีสานแห่งชาติ งาน
ขอนแก่นมาราธอน เพ่ือตรวจตรา และเฝ้าระวังทางกายภาพ ด าเนินการตามกระบวนการ คือ 
    (1) ตรวจสอบเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน ณ จุดบริเวณเหตุการณ์หรือใกล้เคียง ตาม 
วัน เวลา สถานที ่
   (2) ประสานงานแจ้งเหตุการณ์สภาพการจราจร สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์และผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป 
   (3) กรณีเกิดเหตุสถานการณ์ไม่ปกติ ฉุกเฉินคับคันหรือเกิดความวุ่นวายประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่งการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ 
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   (4) ส าเนาภาพประกอบเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ 
และบันทึกส ารองข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
   (5) บันทึกภาพเหตุการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานข้อมูล
ต่อไป 
   (6) บันทึกรายงานการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ได้ภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับต่อไป 
 1.2 หน่วยควบคุมและสั่งกำรทำงวิทยุ มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  1.2.1 ท าหน้าที่เป็นสถานีวิทยุคมนาคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้  
   (1) รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ ต้นไม้ล้มขวางถนน เหตุโจรกรรมทรัพย์สิน  
   (2) อ านวยการสั่งการระงับเหตุตามที่ได้รับแจ้ง  
   (3) ติดต่อประสานงาน ให้บริการติดต่อสอบถามทางวิทยุ หรือทางโทรศัพท์ให้บริการ
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคมด้านการรักษาความปลอดภัยและราชการอ่ืนๆ 
   (4) ประสานงานทางวิทยุ-โทรศัพท์กับส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รวม
ข่าว สภ.เมืองขอนแก่น ศูนย์ข่าวต ารวจทางหลวงจังหวัดขอนแก่น 
   (5) อ านวยการและสั่งการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละวัน 
   (6) ท าการประจุแบตเตอรี่วิทยุคมนาคมส าหรับเจ้าหน้าที่เบิกออกใช้งานในแต่ละวัน 
   (7) แจกจ่ายวิทยุคมนาคมให้เจ้าหน้าที่น าออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 
  1.2.2 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 
   (1) ข่ายวิทยุคมนาคม จ านวน 4 ข่ายวิทยุคมนาคมลูกข่าย จ านวน 200 เครื่อง 
   (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกข้อมูลและเก็บสถิติต่าง ๆ จ านวน 1 เครื่อง  
    (3) เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด (ใช้เวลารวมพล หรือมีกิจกรรมเฉพาะกิจ) 
   (4) เครื่องโทรศัพท์จ านวน 3 หมายเลข ประกอบด้วย 
    - หมายเลขภายใน 3 หมายเลข คือ 44444 44445 
    - หมายเลขภายนอก 1 หมายเลข คือ 0-4320-2191 
    - เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง หมายเลข คือ 0-4320-2191 
   (5) เครื่องวิทยุคมนาคม เบิกจ่ายให้ครบทุกจุดปฏิบัติการ 
  1.2.3 ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ แบ่ง
การปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง ดังนี้ คือ ผลัดที่ 1 ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. ผลัดที่ 2 ตั้งแต่ 
เวลา 16.00-24.00 น. และผลัดที่ 3 ตั้งแต่ เวลา 24.00-08.00 น. 
 



 
 

14 

 1.3 หน่วยซ่อมบ ำรุง มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  1.3.1 ตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิทยุโทรคมนาคมวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
วิทยุโทรคมนาคมทุกประเภท ในสังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เช่น 
  1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคมทุกประเภทในความรับผิดชอบของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  1.3.3 เครื่องวิทยุคมนาคมที่หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนขอความอนุเคราะห์ให้บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสดุ 
  1.3.4 อุปกรณ์ประกอบเครื่องวิทยุโทรคมนาคม เช่น แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  เสาอากาศ   
เครื่องแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่เตรียมเพ่ือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมใช้กรณีไฟฟ้าดับ ตรวจสอบบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม วัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกผลัด ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาใน
ทุกผลัดหรือให้ความอนุเคราะห์ยืม ของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามที่คณะหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกขอความอนุเคราะห์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ เป็นต้น 
  1.3.5 ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ประจ าของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
      - เครื่องขยายเสียงส าหรับการรวมพลติดตั้งด้านหน้างานรักษาความปลอดภัย   
      - เครื่องขยายเสียงติดตั้งประจ ารถยนต์  
      - โทรโข่ง 
      - กาต้มน้ าร้อนไฟฟ้า   
      - พัดลม   
      - เครื่องปรับอากาศ  
  1.3.6 ตรวจสอบบ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในความรับผิดชอบของกองป้องกัน
และรกัษาความปลอดภัยและตามป้อมประตูต่าง ๆ  
   1.3.7 ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 
2. งำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 
 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย  
ทรัพย์สินส่วนบุคคล รักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคล ความสงบเรียบร้อย ก ากับดูแลและควบคุมระบบ
การจราจร ระบบการขนส่ง ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยดังนี้ 
 2.1 หน่วยสำยตรวจเคลื่อนที่เร็ว มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  2.1.1 ท าหน้าที่นายตรวจเวรประจ ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  



 
 

15 

            2.1.2 อ านวยการ สั่งการ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในสังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ที่มาปฏิบัติงานในแต่ละผลัด 
  2.1.3 รวมพลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัดเพ่ือตรวจสอบอัตราก าลัง ชี้แจงข้อ
ราชการ หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่างๆในที่รวมพลเพ่ือป้องกันหรือปราบปรามเหตุภัยอันตรายต่างๆมิให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
  2.1.4 ตรวจสอบ ควบคุม การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่เข้า -ออก โดยการสแกนลายนิ้วมือของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละผลัด แต่ละวันที่มาปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทราบสาเหตุ รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป และขีดเส้นแดงก ากับกรณีมาทันเวลาที่ก าหนด 
  2.1.5 ประสานการปฏิบัติหน้าที่กับบุคคล องค์กรภายในหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
เหตุด่วน เหตุร้าย หรือเหตุปกติ 
  2.1.6 ให้ข้อเสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปในปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการจราจร หรือปัญหาอ่ืนๆ ในปัญหาเรื่องอ่ืนที่ไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้ 
หรือน าเสนอหารือผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาต่อไป 
  2.1.7 บันทึกข้อมูลเหตูการณ์ประจ าวันทั้งเหตุการณ์ทั่วไป และอุบัติเหตุจราจรหรือเหตุการณ์
อ่ืนๆเฉพาะด้านลงในบันทึกประจ าวัน ต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการ
ค้นหา หรืออ้างอิงต่างๆ 
  2.1.8 เป็นพยานในคดีอาญาบางคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพนักงานสอบสวน
ต้องการพยานเพ่ิมเติมหรือผู้ต้องหาต่อสู้คดี 
  2.1.9 ตรวจสอบ ควบคุมการลาทุกประเภทของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว
หมวดที่1-3โดยตรวจสอบการลา คุมยอดการลา พิจารณาการเสนออนุญาต ไม่อนุญาตการลาทุกประเภทใน
เบื้องต้น ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขึ้น ถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
  2.1.10 ตรวจสอบควบคุมการหยุดทดแทน วันหยุดนักขัตฤกษ์ในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา กรณีหากมีการฝ่าฝืนให้มีการจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  2.1.11 ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่คณะหน่วยงานต่างๆร้องขอให้จัดเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยไป
ปฏิบัติหน้าที่เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการ
ประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆร้องขอให้จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นการเฉพาะกิจกรณี
เจ้าหน้าที่ขัดค าสั่งหรือฝ่าฝืนต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
  2.1.12 ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะที่ใช้งานประจ าในกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย คือ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยก ากับ ดูแล และควบคุมการเบิกใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเบิกใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
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น้ ามันหล่อลื่น การตรวจสอบการช ารุด ซ่อมแซมในเบื้องต้น เพ่ือให้ใช้งานได้ โดยบันทึกการด าเนินงานดังกล่าวตาม
ระเบียบของราชการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
  2.1.13 ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2.1.14 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การยืม - ส่งคืนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประจ ากองป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย เช่น แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ไฟสปอร์ตไลน์ เสื้อสะท้อนแสง โดยตรวจสอบการยืม-ส่งคืน
จากแบบพิมพ์ซึ่งผู้บังคับบัญชาอนุญาตไว้แล้ว 
  2.1.15 ก ากับ ดูแลและควบคุมสิ่งของหรือวัสดุของกลาง ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจยึดไว้เพ่ือ
ตรวจสอบในกรณีกระท าผิดกฎหมายหรือ อยู่ในข่ายต้องสงสัยหรือพนักงานสอบสวนส่งมอบไว้ให้ดูแล รักษารอ
เจ้าของมารับคืน 
  2.1.16 การรับและส่งต่อ ซึ่งทรัพย์สินหรือของที่ตกหล่นหรือทรัพย์สินสูญหาย ซึ่งมีบุคคลน ามา
มอบให้ เช่น กระเป๋าใส่ธนบัตร หรือกระเป๋าเอกสาร ปากกา นาฬิกา และน าส่งหน่วยธุรการ เพ่ือติดตามหาเจ้าของ
ต่อไป 
  2.1.17 รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย หรือเหตุปกติ และอ านวยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุ
ตามที่ได้รับแจ้งและ หากกรณี เหตุการณ์รุนแรง ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรภายในมหาวิทยาลัย 
สภ.ย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 
  2.1.18 ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือป้องปรามการ
โจรกรรมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินส่วนบุคคล การก่อเหตุอาชญากรรมอ่ืน ๆ  
  2.1.19 เข้าระงับเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นเหตุทะเลาะวิวาท เหตุไฟไหม้ป่า อุบั ติเหตุจาก
การจราจร และเหตุอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย 
  2.1.20 อ านวยความสะดวกด้านการจราจรตามทางร่วมทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่นและ
ติดขัดในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น 
  2.1.21 อ านวยความสะดวกด้านการจราจรตามทางร่วมทางแยกเวลามีขบวนบุคคลส าคัญ หรือมี
ผู้มาศึกษาดูงานหรือเมื่อมีเหตุการชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มนักศึกษา 
  2.1.22 สนับสนุนภารกิจการอารักขาบุคคลส าคัญเมื่อมีบุคคลส าคัญต่าง ๆ มาปฏิบัติภารกิจใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
  2.1.23 สนับสนุนภารกิจดับเพลิงไหม้ต่าง ๆ ทั้งไหม้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ไฟไหม้ป่า 
  2.1.24 ตระเวนตรวจตรารถจักรยานยนต์ของนักศึกษา บุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือ
ป้องกันการโจรกรรม 
  2.1.25 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.2 หน่วยสำยตรวจประจ ำจุด แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 
  2.2.1 ชุดสายตรวจส านักงานอธิการบดี(ปฏิบัติงานที่อาคารสิริคุณากร) มีบทบาท ภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ คือ 
   (1) ตรวจตราทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน บุคคลที่มาติดต่องาน
ที่อาคารสิริคุณากร 
   (2) ตรวจตราบุคคลที่ไม่มีกิจธุระหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าภายในอาคารสิริคุณากร 
   (3) ช่วยเหลือผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมาติดต่องานที่อาคารสิริคุณากร     
กรณีลิฟต์ติดหรือขัดข้อง 
   (4) เฝ้าระวัง ดูแลไม่ให้เกิดน้ าท่วมห้องใต้ติดของอาคารสิริคุณากรกรณีฝนตกหนักมีน้ าหลาก 
   (5) จัดระเบียบการจอดรถของบุคลากร ผู้มาติดต่องานและมาประชุมที่อาคารสิริคุณากร 
   (6) ตรวจสอบการผ่านเข้าออกอาคารสิริคุณากร 
   (7) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2.2 ชุดสายตรวจประจ าจุดตามอาคารต่าง ๆ เช่นอาคารพิมลกลกิจ อาคารพจน์สารสิน       
ศูนย์อาคารและบริการ 1- 4 เป็นต้น 
   (1) ท าหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณรอบ ๆ อาคารหรือจุดที่ได้รับมอบหมาย 
   (2) ดูแลการผ่านเข้า ออกของบุคลากร และบุคคลที่มาติดต่องาน 
   (3) ดูแลรักษาทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (4) เปิด ปิดไฟฟ้าส่องสว่างรอบ ๆ อาคารสถานที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
   (5) ส ารวจประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศและอ่ืน ๆ ของอาคารสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (6) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 หน่วยจรำจร มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เสนอมาตรการและโครงการต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยและ
การรณรงค์วินัยการจราจร ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่
คณะ หน่วยงานต่าง ๆ และด าเนินการแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็นชุดจ านวน 2 ชุด คือ 
  2.3.1 ชุดจราจร มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
   (1) อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน 
     (2) อ านวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      (3) ท าหน้าที่หน้าที่น าขบวนและอ านวยการด้านการจราจรแก่บุคคลส าคัญ หรือคณะ
ต่าง ๆ ตามค าร้องขอ 
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   (4) การปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล การเดินรถโดยสารในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเดินรถโดยสารภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
  2.3.2 ชุดกวดขันวินัยจราจร มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
   (1) ท าหน้าที่ ในการตั้งจุดตรวจเพ่ือกวดขันวินัยการจราจร และการจัดระเบียบ
การจราจรตามเขตห้ามจอดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      (2) การแนะน าหรือว่ากล่าวตักเตือน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก 
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
   (3) เป็นวิทยากรอบรมอาสาจราจร แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (4) ตรวจตรา ตรวจสอบทรัพย์สินตามลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามคณะ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเฝ้าระวังการโจรกรรมทรัพย์สินในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
   (5) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุการจราจร เพ่ือควบคุมสถานที่เกิด
อุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน รอเจ้าหน้าที่
ต ารวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ 
   (6) ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายการจราจร ทาสีและเครื่องหมายการจราจร 
   (7) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 หน่วยสำยตรวจประตู มีบทบาท ภาระหน้าที ่และความรับผิดชอบ คือ 
   (1) ตรวจสอบยานพาหนะหรือบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   (2) ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลรถโดยสารที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย  
   (3) ตรวจสอบและระงับยับยั้งการผ่านเข้าออกของบุคคล-ยานพาหนะที่กระท าผิด 
   (4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลที่มาติดต่อสอบถาม 
   (5) จัดระบบจราจรบริเวณประตูในชั่วโมงเร่งด่วน  
   (6) ตรวจสอบตรวจค้นผู้ต้องสงสัย ตรวจเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้บริการในด้านต่างๆแก่บุคคลกร นักศึกษา บุคคลทั่ วไปภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 
   (7) ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามประตู 
 
3.งำนสืบสวนและกำรข่ำว 
 มีหน้าที่ประสานงานด้านการข่าว ความเคลื่อนไหวด้านอาชญากรรม กลุ่มบุคคล กลุ่มมิจฉาชีพ ข้อมูลด้าน
ยาเสพติด และการรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สืบสวนหาข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
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สถานการณ์ต่าง ๆรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่มาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแบ่งหน่วยงานภายใน
ออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้ 
 3.1 หน่วยเฉพาะกิจ ปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งแบ่ง
การปฏิบัติหน้าที่วันละ 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
  3.1.1 ออกตรวจลาดตระเวนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ทรัพย์สินส่วนบุคคลในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ออกตรวจตราระมัดระวังการกระท าผิดของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบของการปะปนไปกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพื่อไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพรู้ตัว 
  3.1.3 ออกตรวจตราลาดตระเวนให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนบุคคลที่
ศึกษาและปฏิบัติงานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1.4 ออกตรวจตราลาดตระเวนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือป้องกันดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการและส่วนบุคคลและชุมชนข้างเคียงให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากท่ีสุด 
  3.1.5 ติดตามสืบสวนสอบสวนเสาะแสวงหาข่าวสารการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารซึ่งจะมีผลกระทบประเทศชาติและองค์กร 
  3.1.6 ติดตามสอบสวนแหล่งข่าวหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยที่จะเข้ามาก่อเหตุโจรกรรมในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1.7 ติดตาม สืบสวน สอบสวน การก่อเหตุลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น 
การก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานสองล้อการก่อเหตุลักทรัพย์ตามบ้านพักอาศัยของบุคลากรที่
เข้ามาพักในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นการก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯและชุมชนข้างเคียงการก่อ
เหตุลักทรัพย์ตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
  3.1.8 ติดตามสืบสวน สอบสวนหาข่าวในทางลับ (ข่าวลับ) ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ จะสามารถ
เปิดเผยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นการหาข่าวในทางลับ เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติการ
หาข่าวเกี่ยวกับความม่ันคงขององค์กร 
  3.1.9 สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งอบายมุข หรือแหล่งอาชญากรรมต่างๆในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
หรือชุมชนข้างเคียงมหาวิทยาลัย 
  3.1.10 ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุด สืบสวน จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายที่มีพยานหลักฐานชัดเจน เช่นเฝ้า
จุดเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เฝ้าจุดเหตุลักทรัพย์ งัดเบาะรถจักรยานยนต์ ตามสถานที่ออกก าลังกายของ
บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกเฝ้าจุดเหตุลักทรัพย์ตามบ้านพักของบุคคลกรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย 
  3.1.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยง/จุดอันตราย เพ่ือป้องกันเหตุวิ่งราวทรัพย์อื่นๆอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
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  3.1.12 ด้านการประสานงานกับองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
ประสานงานด้านการข่าว อาชญากรรม โจรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า สภ.ย่อย 
มขประสานงาน สภ. เมืองขอนแก่น (ชุดนอกเครื่องแบบ)ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า ต ารวจภูธรภาค 
4ประสานงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติกับส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับประสานงานกับ
หน่วยงานด้านการข่าว กอรมน. ประจ าจังหวัดขอนแก่นประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าว ต ารวจสันติบาล
ประจ าจังหวัดขอนแก่นประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าวของส านักงานนายกรัฐมนตรีประจ าจังหวัดขอนแก่น
ประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าวกระทรวงมหาดไทยประจ าจังหวัดขอนแก่นประสานงานกับหน่วยงานด้าน
การข่าวป้องกันจังหวัดขอนแก่นประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าวของ ต ารวจ ทหาร ประชาชน และ
หน่วยงานด้านการข่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  3.1.13 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจดหมายรายวันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ประจ ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  3.1.14 อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 หน่วยอำรักขำบุคคลส ำคัญ มีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทุกระดับชั้นที่มาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต ผู้แทนพระองค์ เป็นต้น 
   2) ดูแลรักษาความปลอดภัยผู้บริหารมหาวทิยาลัยที่ปฏบิัติภารกิจส าคัญ ๆ  ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
   3) ดูแลรักษาความปลอดภัยการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   4) ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่ปลอดภัย 
   5) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับส่วนงาน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้แก่บุคลากรสังกัดส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท าแผนการบริหาร
จัดการในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ บริการให้ความช่วยเหลืออ่ืน  ๆ เช่น การจับ
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ การบริการให้ความช่วยเหลือ รถติดหล่ม รถยางรั่ว ยางแบน รถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่
รถหมด ช่วยเหลือกู้ชีพ นักศึกษา บุคลากร เป็นลมหมดสติ หายใจผิดจังหวะ ชักเกร็ง ก่อนส่งโรงพยาบาล แบ่ง
หน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยดังนี้ 
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 4.1 หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  4.1.1 ก าหนดมาตรการในการดูแลสถานที่ราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  4.1.2 มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1.2 การด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของจังหวัดขอนแก่น 
  4.1.2 การสร้างทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU FIRE & RESCUE TEAM 
 4.2 หน่วยฝึกอบรม บทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
  4.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  4.2.2 การประสานงาน ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเปิดประชุม
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เพ่ือแจ้งมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย 8 มาตรการ ซึ่งมาตรการที่
เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย  
 4.3 หน่วยกู้ภัย มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  4.3.1 ชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน
และเปิดทางทางการจราจรเพ่ือให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลให้ถึงที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที 
  4.3.2 ชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือป้องกันที่เกิดเหตุไม่ให้การจราจรติดขัด ผู้คน
ชุลมุน เพ่ือให้ชุดช่วยเหลือและดับเพลิงผจญเพลิง รถพยาบาล เข้าถึงที่เกิดเหตุและล าลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือ และผู้
ไดร้ับผลกระทบออกจากพ้ืนที่ได้ทันท่วงที 
  4.3.3 ชุดกู้ภัยช่วยเหลือ ลากจูงยานพาหนะ ต่อพ่วงแบตเตอรี่ อ่ืน ๆ ตามสถานการณ ์
 
5. หน่วยอ ำนวยกำร 
 หน่วยอ านวยการขึ้นตรงกับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่สนับสนุนงานต่าง ๆ ภายในกองให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจของแต่ละงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยอ านวยการแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็นหน่วยย่อย
จ านวน 4 หน่วยย่อยดังนี้ 
 5.1 หน่วยสำรบรรณ มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  5.1.1 ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเข้า-ออก ของส่วนราชการภายในและภายนอก ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
  5.1.2 จัดท าแฟ้มหนังสือเข้า - ออก น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
  5.1.3 รับ - ส่งหนังสือที่ศูนย์รับ - ส่งหนังสือของมหาวิทยาลัย 
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  5.1.4 จัดระบบเก็บเอกสาร ส าเนาเอกสารหรือหนังสือเข้า หนังสือเวียน เข้าแฟ้มเอกสาร 
  5.1.5 จัดระบบน าส่งหนังสือภายใน-ภายนอกให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ 
  5.1.6 จัดท ารายงานปฏิบัติงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
  5.1.7 บันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  5.1.8 บันทึกข้อมูลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  5.1.9 รวบรวมการบันทึกหรือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจเวรประจ าวันน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
  5.1.10 จัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5.2 หน่วยกำรเงินและพัสดุ มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  5.2.1 การด าเนินการเก่ียวกับการเงิน 
   (1) จัดท าเอกสารประกอบการขออนุมัติและเบิกจ่าย 
   (2) ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
   (4) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
   (5) ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
   (6) ค่าเลี้ยงรับรอง 
   (7) ค่าโทรศัพท ์
   (8) คุมยอดหลักการและเบิกจ่ายในระบบ KKU FMIS 
  5.2.2 การด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ประกอบด้วย 
               (1) จัดท าเอกสารประกอบการรายงานขอจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีจ านวน
เงินไม่เกิน 100,000 บาทในระบบ KKU FMIS 
   (2) ควบคุมบัญชีการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และจัดท าทะเบียนพัสดุและบัญชีรับ จ่ายวัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
              (3) จัดท าเอกสารประกอบการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 
        (4) รายงานครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี 
 5.3 หน่วยทรัพยำกรบุคคล มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  5.3.1 การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
  5.3.2  การจัดท าการประเมินข้อตกลงจ้าง การต่อสัญญาจ้างของบุคลากรในสังกัด 
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  5.3.3 ตรวจสอบควบคุม พิจารณาการเสนอเกี่ยวกับการลาทุกประเภท การด าเนินการทั้งหมด
ของเจ้าหน้าที่ในกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จ านวน 146 คน 
  5.3.4 ควบคุมก ากับดูแล และจัดท าทะเบียน ประกาศหาเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งของตกหล่น/สูญ
หายที่เจ้าหน้าที่/หรือมีผู้เก็บสิ่งของได้ น ามามอบให้กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  5.3.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสิทธิการเล่าเรียนของบุตร 
  5.3.6 ด าเนินการงานทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
 5.4 หน่วยสวัสดิกำร มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 
  5.4.1 การด าเนินการด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
  5.4.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการทั่วไปของข้าราชการและลูกจ้าง การเตรียมแบบฟอร์ม
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
  5.4.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 
  5.4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  5.4.5 จัดท าหนังสือรับรองต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ 
  



 
 

24 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้ด าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 
1.โครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
 ด้วยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส านักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาในชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเชื่อ
ถื่อในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน อีกท้ังให้เกิดความเรียบร้อย 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เ พ่ือจัดซื้อชุดเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ รั กษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เครื่องแบบของยามรักษาการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 
  (2) เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เป้ำหมำย ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผลลัพธ์ ได้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 ผลกระทบ สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
 งบประมำณ 347,800 บำท 
 
2.โครงกำรตรวจสอบบุคคลผ่ำนเข้ำ - ออกประต ู
 ตามพันธกิจหลักของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในการด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยในการด าเนินการมีงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ โดยมีการก าหนดการปฏิบัติออกเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก่ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ท าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็น 12 เขต สายตรวจประจ าพ้ืนที่ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจ าพ้ื นที่ที่
รับผิดชอบ และสายตรวจประตู ท าหน้าที่ตรวจตราและควบคุมการผ่านเข้า - ออก ของบุคคลภายนอกที่เข้าใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การตรวจตราและควบคุมการผ่านเข้า - ออกของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลากรและสถานที่ราชการ เพ่ือควบคุมการผ่านเข้า - ออกใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเมื่อพิจารณาปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้า - ออก และแนวปฏิบัติที่สามารถ
ด าเนินการได้จริง กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงมีมาตรการให้เน้นการตรวจสอบยานพาหนะในกลุ่มทท่ี
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ที่เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าประตูเข้า - 
ออก นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  (1) รถบรรทุก 
  (2) รถขนส่งมวลชน 
  (3) รถขนส่งน้ ามัน 
  (4) รถส่งสินค้า 
  (5) รถส่งอาหาร 
 ซึ่งการด าเนินการในด้านดังกล่าว ควรมีการพัฒนาปฏิบัติและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการตรวจสอบบุคคลผ่านเข้า - ออกตามประตูข้ึน 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินการตรวจสอบบุคคลเข้า - ออก และการควบคุม
ยานพาหนะในการผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (3) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยประตู
ในการตรวจสอบบุคคลเข้า - ออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เป้ำหมำย สร้างระบบการควบคุมและตรวจสอบผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ ก าหนดตัวขี้วัด ดังนี้ 
  (1) การจัดการระบบการผ่านเข้า - ออก ของรถกลุ่มเป้าหมาย เกิดความเป็นระเบียบร้อยร้อย 
  (2) รถกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยของการเข้าพ้ืนที่ลดลง 
 และผลกระทบโครงกำร การลดลงของสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งบประมำณ 60,000 บำท 
 
3.โครงกำรระบบกล้องวงจรปิด complex 2 
 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart seccurity) กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มี
การ Zoning โดยพยามยามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่
การบริการ ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด าเนินการตามกลยุทธ์ โครงการ 
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กิจกรรม โดยก าหนดนโยบายการด าเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างกอง/ส านักงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในสถานที่เปิดที่มีประชาคม มข. ใช้
บริการเป็นจ านวนมาก โดยใช้ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
  (2) เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ AI  ร่วมกับโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เปิด 
  (3) เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการด้านความเชื่อมั่นให้แก่ประชาคม มข. ในสถานที่ส าคัญ 
  (4) เพ่ือให้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
 เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร  
  - ได้ให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในความดูแลของส่วนงานให้มีการใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา บุคลากร และสวยงานส าหรับผู้มาเยือน 
  - ได้สามารถน าภาพจากระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดได้ตาม
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
  - ได้สามารถน าระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image 
processing , Face detection 
  - ได้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
  - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรของการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
(ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน) <80 
 งบประมำณ 1,160,000 บำท 
 
4.โครงกำรฝึกอบรมนักศึกษำอำสำสมัครสืบสวนพิเศษ 
 เนื่องด้วยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม
นักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ รุ่นที่ 15  TSI (Tactics of Special Investigation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในภารกิจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประวัน และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย และเป็นผู้มีจิตสาธารณซึ่งเป็น
ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  โดยมีก าหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ 
รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ 
และพ้ืนทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลลัพธ์  
  - เครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  - การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลกระทบโครงกำร ความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 
 งบประมำณ 95,000 บำท 
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5.โครงกำรพัฒนำโครงข่ำยวิทยุคมนำคม 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลลัพธ์  
  - เครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  - การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลกระทบโครงกำร ความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 
 งบประมำณ 600,000 บำท 
 
6.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรกู้ภัยและกำรช่วยเหลือฉุกฉิน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษามีอาณาเขตกว้างขวาง มีบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปอาศัยอยู่ภายในจ านวนมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดที่พักให้นักศึกษาและ
บุคลากรพักอาศัยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสบปัญหาต่าง ๆ หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน การเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักศึกษา บุคลากรในเวลาวิกาล 
เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และทันท่วงทีดังนั้น การช่วยเหลือที่ถูกวิธี 
ถูกขั้นตอน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญเพราะจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาและสามารถช่วยชีวิตของนักศึกษา 
และบุคลากรได้ แต่การช่วยเหลือฉุกเฉินในเรื่องต่าง ๆ ยังไม่มีการพูดคุยก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการใน
การด าเนินการ การปฏิบัติงานยังเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ต่อมาได้มีการ
ปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีนครินทร์บ่อยครั้ง ซึ่ง
จากรายงานอุบัติเหตุของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2562 พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การจราจร ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 121 ราย จ านวนบุคคลที่เกิเหตุ 184 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งสิ้น 93 คน และเสียชีวิต 1 คน และในปี 2562 บุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ (TSI) ที่ผ่านการอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน จาก
การติดตามประเมินผลหลังจากการอบรมในปี 2562 พบว่ามีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
จากการติดตามประเมินผลหลังจากการอบรมในปี 2562 พบว่ามี การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล
พบอุบัติเหตุเฉลี่ย 2 ราย/วัน 
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 จากข้อมูลข้างต้น กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การป้องกันและช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการใน
เขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความปลอดภัยต่อชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบเหตุต่าง ๆ เป็นไปอย่างทันท่วงที และการ
ช่วยเป็นไปตามหลักวิชาการและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ประสบเหตุ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย   
จึงจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการกู้ภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือพัฒนาทักษะการกู้ภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้
เป็นไปตามหลักวิชาการ อันจะน าไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ  
  (2) เพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดขั้นตอนการกู้ภัยและช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างกองป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งบประมำณ 30,000 บำท 
 
7.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ด้ำนระงับอัคคีภัยและสร้ำงควำมร่วมมือคณะ
หน่วยงำนต่ำง ๆ 
 กองป้องกันและรักษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ตรวจตรารักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การประสานงานกับ
ต ารวจในท้องที่ ในกรณีเกิดเหตุร้ายและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก การพัฒนาระบบการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรและการขนส่ง 
ประสานงานด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบ
การจราจรและการส่ง ประสานงานด้านการข่าวและรักษาความมั่นคง กับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและ
ด าเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขงส่วนงาน หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) 
 การด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดย
ในการจัดการในด้านดังกล่าวมีแนวคิดในการจัดการเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการป้องกันและเตรียมความพร้อม การสร้างภูมิคุ้มกันโดยการพัฒนา
ภูมิความรู้และสร้างความเข็มแข็งในระดับชุมชน โดยส่งเสริมความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ 
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ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ตามกรอบของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ
สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 
 จากแนวทางข้างต้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงมีการจัด
โครงสร้างภายใน ออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย หน่วยฝึกอบรม และหน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ในหน่วย จ านวน 10 นาย เป็นฝ่ายปฏิบัติงานการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อาทิ 
เหตุอัคคีภัย เหตุอุบัติภัย และเหตุวาตภัย ซึ่งในการปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการักษาความปลอดภัย จากคณะหน่วยต่าง ๆ ในการร่วมปฏิบัติการ 
และประสานงานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมทักษะความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมเติมศักยภาพใน
การจัดการเหตุ ในรูปแบบของผู้ช่วยเหลือสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ โดยมีระบบบัญชา
การณ์ ในการสั่งการควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และระดมทรัพยากรไปยังจุดเกิดเหตุ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือฝึกซ้อมและสร้างทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  (2) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 เป้ำหมำย ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ิมมากข้ึน 
 ผลลัพธ์  
  - ความร่วมมือคณะหน่วยงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  - ข้อมูลการประสานงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผลกระทบโครงกำร รูปแบบการจัดการเหตุอัคคีภัยของคณะหน่วยงานอย่างบูรณการ โดยใช้หลักกการ
บัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 งบประมำณ 85,000 บำท 
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 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ.ด้านระงับอัคคีภัยและสร้างความร่วมมื อคณะ
หน่วยงานต่าง ๆวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ.
ด้านระงับอัคคีภัยและสร้างความร่วมมือคณะหน่วยงานต่าง ๆ เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 115 
คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 85.22 สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และประมวลผล ใช้โปรแกรม excel โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ และประเภทของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมำณ ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่ให้ผู้ตอบแบบส ารวจประเมินค่าแต่ละข้อความ
เป็น 5 ระดับความพึงพอใจและก าหนดคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  พึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ  1 คะแนน 
  พึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ  3 คะแนน 
  พึงพอใจมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 
 เมื่อให้คะแนนตามการประเมินค่าของแต่ละข้อความแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถึ่ของแต่ละระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ Likert Scale โดยก าหนดช่วงคะแนนจาก
พอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดย
ก าหนดช่วงคะแนนจาก 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.8  ดังนี ้
            จ านวนชั้น           5 
 หลังจากการค านวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วน าค่าที่ได้จากการค านวณมาแบ่งเป็นระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ พึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ ดังนี้ต่ ากว่าร้อยละ 
50 หมายถงึ มีความพึงพอใจน้อย 
  ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 
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  ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
  ร้อยละ 80 - 89 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ด้ำนอ่ืน ๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย Google form ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 
115 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 98 คน และน าแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไปประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปขอของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดไว้และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์โดยการน าค าตอบมารวบรวมและสรุป
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขั้นตอน อภิปรำยผล 
 อภิปรายผลการส ารวจความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้อธิบายตามรายข้อ ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ช้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 87 88.78 

หญิง 11 11.22 
รวม 98 100 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.78 เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.22 
ตำรำงท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 18 18.37 
21 – 30 ปี 23 23.47 
31 – 40 ปี 28 28.57 
41 – 50 ปี 20 20.41 



 
 

35 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 18 18.37 
51 ปีขึ้นไป 9 9.18 

รวม 98 100 

  จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ  31 – 40 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 รองลงมา คือ อายุ  21 – 30 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ด้านการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ.ด้านระงับอัคคีภัยและสร้าง
ความร่วมมือคณะหน่วยงานต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามจ านวน 98 คน 
ตำรำงท่ี 2.1 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

1.ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ   

1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่

และสภาพแวดล้อมในการ

จัดอบรม 

80 15 3 0 0 4.79 มากที่สุด 

1.2 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

อุปกรณ์ในการจัดอบรม 

85 13 0 0 0 4.87 มากที่สุด 

1.3 ระยะเวลาในการอบรมมี

ความเหมาะสม 

67 29 2 0 0 4.66 มากที่สุด 

1.4 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด ้า น

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

65 31 2 0 0 4.64 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.74 มากที่สุด 

ร้อยละ 94.00  

 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ด้านสถานที่/ระยะเวลาดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.74 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 94.00 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 2.2 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินผลเนื้อหำกำรเข้ำรับกำรอบรม  

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

2. กำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม   

2.1 แผนที่น าทาง (Roadmap) 
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มข. 

50 33 15 0 0 4.36 มากที่สุด 

2.2 แนวทางในด ้านป้องกัน
และร ะ ง ับ อ ัค ค ีภ ัย  ใ น
มหาวิทยาลัย 

62 35 1 0 0 4.62 มากที่สุด 

2.3 การปฏิบัติงานของพนักงาน
ดับ เพลิ งขั้ นต้น  และการ
สนับสนุนการปฏิบัติภาค
ส่วนต่าง ๆ (อาสาสมัคร) 

67 29 2 0 0 4.66 มากที่สุด 

2.4 ความรู ้ที ่ได ้ร ับสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

86 12 0 0 0 4.88 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.74 มำกที่สุด 

ร้อยละ 94.80  

 จากตารางที่ 2.2 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.74 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 94.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ตำรำงที่ 2.3 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อด้ำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร(ภำคปฏิบัติ)กำรเข้ำรับกำร
อบรม 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

3. ด้ำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร(ภำคปฏิบัติ)กำรเข้ำรับกำรอบรม   
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

3.1 การ ใช ้ถ ัง เคม ีด ับ เพล ิง  
ประเภทต่าง ๆ 

91 7 0 0 0 4.93 มากที่สุด 

3.2 การใช ้อ ุปกรณ์ด ับเพล ิง  
กู้ภัย   

85 13 0 0 0 4.87 มากที่สุด 

3.3 การสวมใส ่ช ุดด ับ เพล ิง 
แ ล ะอ ุป ก ร ณ ์ก า ร ช ่ว ย
หายใจ 

82 16 0 0 0 4.84 มากที่สุด 

3.4 การใช้รถดับเพลิง 70 28 0 0 0 4.71 มากที่สุด 

3.5 ก า ร ฝ ึก ซ ้อ ม เ ผ ช ิญ เ ห ตุ
สถานการณ์จ าลอง  โดยใช้
รถดับเพลิง พร้อมหัวฉีด 

86 12 0 0 0 4.88 มากที่สุด 

3.6 ความรู ้ที ่ได ้ร ับสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

95 3 0 0 0 4.97 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.87 มำกที่สุด 

ร้อยละ 97.31  

 จากตารางที่ 2.3 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านอบรมเชิงปฏิบัติการ(ภาคปฏิบัติ)การเข้ารับการ
อบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.87 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 97.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
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ตำรำงท่ี 2.4 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินวิทยำกร 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

4. กำรประเมินวิทยำกร   

4.1 เนื ้อหาที่น าเสนอมีความ
สอดคล ้อ ง ก ับห ัว ข ้อ ที่
อบรม 

73 17 8 0 0 4.66 มากที่สุด 

4.2 สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

70 20 8 0 0 4.63 มากที่สุด 

4.3 เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

50 40 8 0 0 4.43 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.57 มากที่สุด 

ร้อยละ 91.50  

 จากตารางที่ 2.4 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินวิทยากร ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.57 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 91.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 2.5 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

5. ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม   

5.1 ท ่า น ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ

โดยรวมที่มีต่อการอบรม 
78 20 0 0 0 4.30 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.30 มำกที่สุด 

ร้อยละ 96.00  

 จากตารางที่ 2.5 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 96.00 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
  1. ดีทุกอย่างจริงๆ 
  2.จัดท าโครงการดีมากอยากให้มีการอบรมทุกๆ 6 เดือน 
 

8.โครงกำรศูนย์รวมบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ที่เสื่อมภำพและหมดประกันตำมสัญญำของระบบกล้อง
วงจรปิดฯ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลลัพธ์  
  - เครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  - การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลกระทบโครงกำร ความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 
 งบประมำณ 450,000 บำท 
 
9.โครงกำรสัปดำห์รักษำควำมปลอดภัย 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดจิตส านึกด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยได้เสนอ ให้วันที่ 15 
พฤษภาคม อันเป็นวันที่มหาวิทยาลัย มีค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งยาม เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เป็นวันรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา งานรักษาความปลอดภัยได้ก าหนดจัด
กิจกรรมเนื่องในวันรักษาความปลอดภัย จนมาถึงปัจจุบันรวม 31 ปี 
 เป็นที่ทราบกันกันโดยทั่วไปว่า งานรักษาความปลอดภัย โดยภาระงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้กระทั่งเวลาวิกาลอันเป็นเวลาหลับนอนอของบุคคลทั่วไป และโดยภาระ
งานเป็นงานที่เสี่ยงภัย อันตรายต่อกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี หรือกลุ่มผู้ร้ายที่มุ่งท าลายความไม่สงบของสังคม หรือก่อ
อาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบและโดยภาระงานเสี่ยงภัยอันตรายมีทั้งภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ เช่น 
อันตรายต่อสรรพศาสตราวุธต่าง ๆ ภัยต่อการถูกข่มขู่ ข่มเหงจิตใจในหลากหลายลักษณะ จากภัยอันตรายต่าง ๆ 
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ของการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฯ ก็มิได้ย่อท้อ ท้อแท้ หรือหมดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคม ต่อ
องค์กรมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในส่วนรวม 
 เนื่องด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม อันเป็นวันรักษาความปลอดภัยเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงก าหนดจัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัยครบรอบ 31 ปี 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  (3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 เป้ำหมำย สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าอยู่ 
 ผลลัพธ์  ร้ อยละความพึงพอใจของนั กศึ กษาและบุ คลากรต่ อการจั ดสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผลกระทบโครงกำร ไม่มี 
 งบประมำณ 39,865 บำท 
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10.โครงกำรสัมมนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนโทรคมนำคมข่ำยรำชกำรประเภทท่ี 2 
 ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการก ากับดูแลให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมประจ าหน่วยงาน และบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งระบุตราอักษร รุ่นแบบหมายเลขเครื่อง 
หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และเลขทะเบียนครุภัณฑ์ โดยต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อตรวจค้น ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและ
ปัญหาการรักษาความปลอดภัยต่อข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ โดยอิงอยู่บนพ้ืนฐานการใช้คลื่นถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เขต 6 จังหวัดขอนแก่น จัดท าโครงการจับอบรมใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) 
ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายด้าน
การป้องกันรักษาความปลอดภัยขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ืออบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายด้านการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือให้การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมมและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
  (3) เพ่ือจัดให้มีบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ 
  (4) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายด้านการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 งบประมำณ 57,416 บำท 
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 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
 โครงการจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 ของ
หน่วยงานภาครัฐ  วันพุธที่  8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 45 คน สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และประมวลผล ใช้โปรแกรม excel โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ และประเภทของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมำณ ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่ให้ผู้ตอบแบบส ารวจประเมินค่าแต่ละข้อความ
เป็น 5 ระดับความพึงพอใจและก าหนดคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  พึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ  1 คะแนน 
  พึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ  3 คะแนน 
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  พึงพอใจมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 
 เมื่อให้คะแนนตามการประเมินค่าของแต่ละข้อความแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถึ่ของแต่ละระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ Likert Scale โดยก าหนดช่วงคะแนนจาก
พอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดย
ก าหนดช่วงคะแนนจาก 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.8  ดังนี ้
            จ านวนชั้น           5 
 หลังจากการค านวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วน าค่าที่ได้จากการค านวณมาแบ่งเป็นระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ ดังนี้ต่ ากว่าร้อยละ 
50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 
  ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
  ร้อยละ 80 - 89 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ด้ำนอ่ืน ๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย Google form ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 
ตอบแบบสอบถามจ านวน 45 คน และน าแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปขอของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดไว้และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์โดยการน าค าตอบมารวบรวมและสรุป
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขั้นตอน อภิปรำยผล 
 อภิปรายผลการส ารวจความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้อธิบายตามรายข้อ ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ช้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 31 66.90 
หญิง 14 31.10 

รวม 45 100 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.90 เพศหญิง จ านวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 
 
ตำรำงท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 11 24.40 
31 – 40 ปี 17 37.80 
41 – 50 ปี 10 22.20 
51 ปีขึ้นไป 7 15.60 

รวม 45 100 
  จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ  31 – 40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.80 รองลงมา คือ อายุ  21 – 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ด้านการประเมินผลโครงการจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) 
ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบสอบถามจ านวน 45 คน 
ตำรำงท่ี 2.1 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ 
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

1.ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ   

1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่

และสภาพแวดล้อมในการ

จัดอบรม 

24 19 2 0 0 4.49 มากที่สุด 

1.2 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

อุปกรณ์ในการจัดอบรม 

14 27 4 0 0 4.22 มากที่สุด 

1.3 ระยะเวลาในการอบรมมี

ความเหมาะสม 

17 21 7 0 0 4.22 มากทีสุ่ด 

1.4 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด ้า น

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20 19 6 0 0 4.31 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.31 มากที่สุด 

ร้อยละ 86.22 มาก 

 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ด้านสถานที่/ระยะเวลาดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 86.22 อยู่ในระดับพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.2 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม  
ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

2. กำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม   

2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการเข้ารับการอบรม 

14 22 5 3 1 4.00 มาก 

2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
หลังการเข้ารับการอบรม 

18 23 4  0 4.31 มากที่สุด 
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

2.3 ความรู ้ที ่ได ้ร ับสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

19 22 4 0 0 4.33 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.21 มำก 

ร้อยละ 84.30 มาก 

 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 84.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.3 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินวิทยำกร 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

3. กำรประเมินวิทยำกร   

3.1 เนื ้อหาที่น าเสนอมีความ
สอดคล ้อ ง ก ับห ัว ข ้อ ที่
อบรม 

17 25 3 0 0 4.31 มากที่สุด 

3.2 สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

21 19 5 0 0 4.36 มากที่สุด 

3.3 เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

16 23 6 0 0 4.22 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.30 มากที่สุด 

ร้อยละ 85.93 มำก 

 จากตารางที่ 2.4 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินวิทยากร ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 85.93 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.5 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม 
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

5. ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม   

5.1 ท ่า น ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ

โดยรวมที่มีต่อการอบรม 
18 23 4 0 0 4.31 มากทีสุ่ด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.31 มำกที่สุด 

ร้อยละ 86.22  

 จากตารางที่ 2.4 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 86.22 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
  1. เป็นสิ่งที่ดีครับ 
  2. ดีมากครับ 

11.โครงกำรส ำรวจศึกษำและกำรจัดเขตนิ่งทุกคณะหน่วยงำน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 5,800ไร่ ประกอบด้วย ส่วนงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวน 33 หน่วยงาน มีบุคลากรทุกประเภทรวมกันทั้งสิ้นจ านวน 11,596 คน (ข้อมูลจากกองทรัพยากร
บุคคล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) มีนักศึกษาประมาณ 38,000 คน (ข้อมูลจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไม่รวมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) นอกจากนี้มีญาติพ่ีน้องของบุคลากรที่พักอาศัยใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เข้ามาประกอบธุรกิจในพ้ืนที่อีกจ านวนมาก มีรถยนต์ในพ้ืนที่ประมาณ 15,000 คัน 
รถจักรยานยนต์ 30,000 คัน นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีจ านวนพ้ืนที่ ประชากรและ
ยานพาหนะ มากที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง และในอนาคตยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
 ด้วยขนาดของพ้ืนที่ จ านวนของประชากร และยานพาหนะที่มีจ านวนมากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าลัง
ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากความเจริญเติบโตหลับประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหา
เรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และปัญหา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักคือ กอง
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่วยภายใต้ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการก ากับดูแลรักษาทรัพย์สิน
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ของมหาวิทยาลัย  ทรัพย์สินส่ วนบุคคลที่ สิทธิ พักอาศัยในเขตพ้ืนที่มหาวิยาลัยขอนแก่น (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521) 
 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาต่างที่จะตามมา มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณให้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็น
เงินจ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในการส ารวจศึกษาและการจัดโซนนิ่งทุกคณะ หน่วยงาน
เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่รวมทั้งการโจรกรรมทรัพย์สินต่าง ๆ ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย  
  - มีข้อมูลสถานที่จอดรถโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  - มีข้อมูลสภาพพ้ืนที่ด้านจราจรส าหรับการจัดโซนนิ่งด้านการจราจร 
  - มีแผงจราจรรองรับการจัดโซนนิ่งในสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ผลลัพธ์  
  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  - การจราจรไม่ติดขัด 
 ผลกระทบโครงกำร การโจกรรมทรัพย์สินลดลง มีการจอดรถอย่างเป็นระเบียบ 
 งบประมำณ 180,000 บำท 
 
12.โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
 ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกได้กลายเป็นปัญหาส าคัญของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การขับรถตัด
หน้าระยะกระชั้นชิด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การดื่มสุราหรือยากระตุ้นต่าง ๆ ขับรถด้วยความประมาท 
ตลอดจนขาดจิตส านึกและมารยาท ขาดวินัยและน้ าใจในการขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการ ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีเส้นทาง การจราจรโดยรอบและมีประชากร
ประมาณกว่า 50,000 คน ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การ
เดินทางของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร 
ประจ าทางและรถจักรยาน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลัก  
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 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้หาแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าโครงการที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา  บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวินัยจราจรและมารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ ลดความสูญเสียและ
ความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงได้เสนอจัด“โครงการอบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์” โดยร่วมกับส านักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ตามระเบียบ
กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.
2554 ในการจัดอบรมเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การจัดการวิกฤตการณ์โดยระบบควบคุมและสั่งการทาง
วิทยุ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย สอดคล้องกับพันธกิจ นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 – 2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to live) กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart security) โดยมีการจัด โซนเป็นพื้นที่บริการ พ้ืนที่การศึกษาและพ้ืนที่อยู่อาศัย
ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดัยที่ท างาน กลุยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือ
การสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่การบริการโดยเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือการพักอาศัย 
และพัฒนาพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าสู่พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกเรื่องวินัยจราจร และสวมหมวก
นิรภัยเพ่ิมขึ้น จ านวนผู้ถูกบันทึกชื่อผิดวินัยจราจร ลดลง สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์ 
 ผลกระทบโครงกำร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ิมมากข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 
 งบประมำณ 200,000 บำท 
 
13.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์โดยระบบควบคุมและสั่งกำรทำงวิทยุ 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้
ด า เนินการตามภารกิจต่าง ๆ เ พ่ือบริหารจัดการด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การรับแจ้งเหตุ 
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โจรกรรมรถจักรยานยนต์ การรับแจ้งเหตุน้ าท่วม การรับแจ้งเหตุสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขัดข้อง การรับแจ้งเหตุ 
โจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านพัก อาคารสถานที่หรือสถานที่ปฏิบัติงาน การรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุจากการจราจรการ
รับแจ้งเหตุขอความข่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งในขณะที่ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยน
พัฒนารูปแบบ วิธีการ มีการใช้เทคโนโลยี และมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยควบคุมและสั่งการทุกนาย จึงจ าเป็นจะต้องปรับรูปแบบการท างาน ให้เป็นเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ การสื่อสารต้องรวดเร็ว
เพ่ือให้สามารถติดตามคนร้ายหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาด าเนินการ
ได้บรรลุผลอย่างรวดเร็ว และผู้บังคับบัญชาสามารถทราบสถานการณ์ ควบคุม สั่งการ ติดตามและบริหาร
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและส่งผลดีต่อทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างเป็นรูปรรม 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการจัดการวิกฤตการณ์เหตุการณ์ผ่ านการสั่งการทางวิทยุ
คมนาคมแบบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise)` 
  (2) เพ่ือจัดท าแผนมาตรการหากเผชิญเหตุด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใน มข. เป็นโปสเตอร์
หรือรูปเล่ม 
  (3) เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทบทวนแนวทาง หากเผชิญเหตุต่าง ๆ 
  (4) เพ่ือให้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
 เป้ำหมำย ผลลัพธ์ ผลกระทบโครงกำร  
  - ได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการจัดการวิกฤตการณ์เหตุการณ์ผ่านการสั่งการทางวิทยุคมนาคม
แบบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise) 
  - ได้จัดท าแผนมาตรการหากเผชิญเหตุด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใน มข. เป็นโปสเตอร์หรือ
รูปเล่ม 
  - ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทบทวนแนวทาง หากเผชิญเหตุต่าง ๆ 
  - ได้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
  - ได้ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรของการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
(ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน) >80 
 งบประมำณ 35,000 บำท 
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 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการวิกฤตการณ์โดยระบบควบคุมและสั่งการทางวิทยุกองป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กอง
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการวิกฤตการณ์โดย
ระบบควบคุมและสั่งการทางวิทยุ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563  เก็บ
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 70 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42 สรุป
ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และประมวลผล ใช้โปรแกรม excel โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ และประเภทของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมำณ ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่ให้ผู้ตอบแบบส ารวจประเมินค่าแต่ละข้อความ
เป็น 5 ระดับความพึงพอใจและก าหนดคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  พึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ  1 คะแนน 
  พึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ  3 คะแนน 
  พึงพอใจมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 
 เมื่อให้คะแนนตามการประเมินค่าของแต่ละข้อความแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถึ่ของแต่ละระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ Likert Scale โดยก าหนดช่วงคะแนนจาก
พอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดย
ก าหนดช่วงคะแนนจาก 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.8  ดังนี ้
            จ านวนชั้น           5 
 หลังจากการค านวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วน าค่าที่ได้จากการค านวณมาแบ่งเป็นระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
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  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ ดังนี้ต่ ากว่าร้อยละ 
50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 
  ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
  ร้อยละ 80 - 89 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ด้ำนอ่ืน ๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยGoogle form ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 70
คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คน และน าแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปขอของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดไว้และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์โดยการน าค าตอบมารวบรวมและสรุป
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขั้นตอน อภิปรำยผล 
 อภิปรายผลการส ารวจความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้อธิบายตามรายข้อ ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ช้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 49 85.96 
หญิง 8 14.04 

รวม 57 100 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.96 เพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04 
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ตำรำงท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 4 7.01 
31 – 40 ปี 26 45.62 
41 – 50 ปี 25 43.86 
51 – 60 ปี 2 3.51 

รวม 57 100 
  จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ อายุ  31 – 40 ปี จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.62 รองลงมา คือ 41 – 50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ด้านการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการวิกฤตการณ์โดยระบบควบคุมและสั่งการทาง
วิทยุ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คน 
ตำรำงท่ี 2.1 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ 
ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

1.ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ   

1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่
และสภาพแวดล้อมในการ
จัดอบรม 

12 30 15 0 0 3.95 มากที่สุด 

1.2 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
อุปกรณ์ในการจัดอบรม 

16 31 10 0 0 4.11 มากที่สุด 

1.3 ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม 

15 40 2 0 0 4.23 มากที่สุด 

1.4 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด ้า น
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

51 6 0 0 0 4.89 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.30 มำกที่สุด 
ร้อยละ 86.00  

 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ด้านสถานที่/ระยะเวลาดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.2 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม  

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

2. กำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม   
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ

ก่อนการเข้ารับการอบรม 
0 4 27 26 0 2.61 

ปาน
กลาง 

2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
หลังการเข้ารับการอบรม 

24 31 2 0 0 4.39 มากที่สุด 

2.3 ความรู ้ที ่ได ้ร ับสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

32 25 0 0 0 4.56 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.85 ปานกลาง 

ร้อยละ 77.06  
 จากตารางที่ 2.2 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 77.06 อยู่ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
ตำรำงท่ี 2.3 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินวิทยำกร 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

3. กำรประเมินวิทยำกร   

3.1 เนื ้อหาที่น าเสนอมีความ
ส อด ค ล ้อ ง ก ับ ห ัว ข ้อที่
อบรม 

15 32 10 0 0 4.40 มากที่สุด 

3.2 สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

35 22 0 0 0 4.47 มากที่สุด 

3.3 เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

37 20 0 0 0 4.51 มากที่สุด 
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.46 มำกที่สุด 

ร้อยละ 89.20  
 จากตารางที่ 2.3 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินวิทยากร ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.4 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม 
ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

4. ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม   

4.1 ท ่า น ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ
โดยรวมที่มีต่อการอบรม 

17 28 12 0 0 4.09 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.09 มำก 
ร้อยละ 81.80  

 จากตารางที่ 2.4 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.54 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 81.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผลส ารวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ 4.09  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 81.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
  1. การอบรมเวลาครึ่งวันพอดีครับ 
  2. ควรมีการอบรมนอกสถานที่ 
  3. เนื้อหาเป็นการตอบให้ข้อมูลสักถามมากว่าไม่สอดคล้องกับโครงการฝึกอบรมฯ 
  4. ก าหนดการแจ้งอบรม 1 วัน แต่จัดอบรมครึ่งวัน 
  5. เหมือนจัดประชุมมากกว่าการฝึกอบรม 
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14.โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะด้ำนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
 การป้องกันด้านการโจรกรรมและการจัดการจราจร เป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านการป้องกันการโจรกรรม
และการจัดการจราจร โดยเฉพาะสังคมในเมืองหรือชุมชนใหญ่ ๆ ดังนั้นในแต่ละสังคมหรือชุมชนก็จะมีการเตรียม
แผนด าเนินการด้านป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การโจรกรรมทรัพย์สิน การโจรกรรมรถยนต์ 
การโจรกรรมรถจักยานยนต์ ฯลฯ และมีแผนการจัดการจราจรภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและคล่องตัว 
เพ่ือให้ชุมชนหรือสังคมเขตตนมีความพร้อมในการป้องกันด้านการโจรกรรมและการจัดการจราจร วิธีหนึ่งที่จะช่วย
ป้องกันได้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพ่ินพูนความรู้ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจรเพ่ิมขึ้น การอบรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมตระหนักถึงความส าคัญ บทบาท และหน้าที่ในการป้องกันด้านการโจรกรรมและการจัดการจราจรตลอดจน
ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และน าไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ได้อย่างนี้ประสิทธิภาพ และ
เพ่ือกระตุ้นการท างาน พร้อมทั้งฝึกความมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างความรู้และทักษะด้านป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องต่อแผนแม่บทมหาวิยาลัย Smart security 
  (3) เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรและเป็นขวัญก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ 
 เป้ำหมำย  
  - จ านวนของอุบัติการณ์ของโจรกรรมลดลง < 5 
  - พนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้ งบุคลากร สังกัดกอง
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยจ านวน 180 คน มีความรู้ และมีทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
เพ่ิมขึเร เทียบจากปีที่ผ่านมา 
 ผลลัพธ์ 
  - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ร้อยละ 80 ขึเนไป 
 ผลกระทบโครงกำร ไม่มี 
 งบประมำณ 650,000 บำท 
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 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  ระหว่างวันที่ 13 -16 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้งประชุม 7011 อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย  เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 130 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.15 สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และประมวลผล ใช้โปรแกรม excel โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ และประเภทของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมำณ ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่ให้ผู้ตอบแบบส ารวจประเมินค่าแต่ละข้อความ
เป็น 5 ระดับความพึงพอใจและก าหนดคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  พึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ  1 คะแนน 
  พึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ  3 คะแนน 
  พึงพอใจมาก  เทา่กับ  4 คะแนน 
  พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 
 เมื่อให้คะแนนตามการประเมินค่าของแต่ละข้อความแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถึ่ของแต่ละระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ Likert Scale โดยก าหนดช่วงคะแนนจาก
พอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดย
ก าหนดช่วงคะแนนจาก 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.8  ดังนี ้
            จ านวนชั้น           5 
 หลังจากการค านวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วน าค่าที่ได้จากการค านวณมาแบ่งเป็นระดับความพึ ง
พอใจ 5 ระดับดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
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  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ ดังนี้ต่ ากว่าร้อยละ 
50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 
  ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
  ร้อยละ 80 - 89 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ด้ำนอ่ืน ๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย Google form ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 
130 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน และน าแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไปประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปขอของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่ าความถี่และค่าร้อยละ 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดไว้และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์โดยการน าค าตอบมารวบรวมและสรุป
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขั้นตอน อภิปรำยผล 
 อภิปรายผลการส ารวจความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้อธิบายตามรายข้อ ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ช้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 74 66.10 

หญิง 38 33.90 
รวม 112 100 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.10 เพศหญิง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 
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ตำรำงท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 10 8.90 
31 – 40 ปี 29 27.70 
41 – 50 ปี 42 37.50 
51 – 60 ปี 31 25.9 

รวม 112 100 
  จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ อายุ  41 – 50 ปี จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 
 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ด้านการประเมินผลโครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยตอบ
แบบสอบถามจ านวน 112 คน 
ตำรำงท่ี 2.1 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

1.ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ   
1.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่

และสภาพแวดล้อมในการ
จัดอบรม 

41 59 12 0 0 4.26 มากที่สุด 

1.2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์
ในการจัดอบรม 

38 57 17 0 0 4.19 มาก 

1.3 ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม 

30 54 28 0 0 4.02 มาก 

1.4 ความเหมาะสมด้านอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

34 51 28 0 0 4.09 มาก 

1.5 ความเหมาะสมด้านของที่พัก 25 59 25 3 0 3.95 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.10 มำก 
ร้อยละ 80.00  
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 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ด้านสถานที่/ระยะเวลาดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.2 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม  

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

2. กำรประเมินผลเนื้อหำกำรอบรม   
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ

ก่อนการเข้ารับการอบรม 
0 4 27 26 0 2.80 

ปาน
กลาง 

2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
หลังการเข้ารับการอบรม 

35 65 11 1 0 4.20 มากที่สุด 

2.3 ความรู ้ที ่ได ้ร ับสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

35 68 8 1 0 4.22 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.74 มำก 

ร้อยละ 74.82 ค่อนข้าง
มาก 

 จากตารางที่ 2.2 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 74.82 อยู่ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
ตำรำงท่ี 2.3 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินวิทยำกร 

ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

3. กำรประเมินวิทยำกร   
3.1 เนื ้อหาที่น าเสนอมีความ

ส อด ค ล ้อ ง ก ับ ห ัว ข ้อที่
อบรม 

31 73 7 1 0 4.20 มากที่สุด 
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ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 

3.2 สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

31 69 10 1 0 4.13 มาก 

3.3 เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

21 62 25 4 0 3.89 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.07 มำก 

ร้อยละ 81.46 มำก 
 จากตารางที่ 2.3 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการประเมินวิทยากร ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.07 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 81.46 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตำรำงท่ี 2.4 ค่ำเฉลี่ยและร้อยละระดับควำมพึงพอใจต่อควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม 
ล ำดับ ข้อหัวประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

ผลลัทธ์ มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 

4. ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรอบรม   

4.1 ท ่า น ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ
โดยรวมที่มีต่อการอบรม 

34 64 14 0 0 4.18 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.18 มำก 
ร้อยละ 83.57 มำก 

 จากตารางที่ 2.4 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม ดังนี้ 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 - ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 83.57 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมเท่ำกับ 4.18  มี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี ระดับพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 83.57 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
  1. อบรมแล้วเข้าใจในความร่วมสามัคคีกัน 
  2. เครื่องเสียงเบาไปหน่อยด้านหลังไม่ค่อยได้ยิน 
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  3. อยากมีแบบนี้ค่ะ 
  4. อยากให้จัดทุกปี 
  5. ด าเนินการไปตามขั้นตอนดีแล้วครับ 
 
15.ระบบกล้องวงจรปิด Complex1 
 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart seccurity) กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มี
การ Zoning โดยพยามยามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่
การบริการ ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด าเนินการตามกลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม โดยก าหนดนโยบายการด าเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างกอง/ส านักงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในสถานที่เปิดที่มีประชาคม มข. ใช้
บริการเป็นจ านวนมาก โดยใช้ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
  (2) เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ AI  ร่วมกับโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เปิด 
  (3) เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการด้านความเชื่อมั่นให้แก่ประชาคม มข. ในสถานที่ส าคัญ 
  (4) เพ่ือให้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
 เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร  
  - ได้ให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในความดูแลของส่วนงานให้มีการใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา บุคลากร และสวยงานส าหรับผู้มาเยือน 
  - ได้สามารถน าภาพจากระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดได้ตาม
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
  - ได้สามารถน าระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image 
processing , Face detection 
  - ได้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
  - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรของการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
(ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน) <80 
 งบประมำณ 2,025,000 บำท 
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16.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Keycard Access หอพักหญิง 
 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart seccurity) กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มี
การ Zoning โดยพยามยามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่
การบริการ ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด าเนินการตามกลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม โดยก าหนดนโยบายการด าเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างกอง/ส านักงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
  (1) เพ่ือสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในสถานที่เปิดที่มีประชาคม มข. ใช้
บริการเป็นจ านวนมาก โดยใช้ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
  (2) เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ AI  ร่วมกับโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เปิด 
  (3) เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการด้านความเชื่อมั่นให้แก่ประชาคม มข. ในสถานที่ส าคัญ 
  (4) เพ่ือให้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
 เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร  
  - ได้ให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในความดูแลของส่วนงานให้มีการใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา บุคลากร และสวยงานส าหรับผู้มาเยือน 
  - ได้สามารถน าภาพจากระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดได้ตาม
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
  - ได้สามารถน าระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image 
processing , Face detection 
  - ได้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
  - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรของการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
(ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน) <80 
 งบประมำณ 2,637,000 บำท 
 
17.โครงกำรพัฒนำระบบสัญญำณวิทยุคมนำคมไร้สำย 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  (2) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
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  (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย 
 เป้ำหมำย นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลลัพธ์ - เครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  - การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 ผลกระทบโครงกำร ความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 
 งบประมำณ 400,000 บำท 
 
18.โครงกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรส ำหรับผู้น ำหน่วยประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart seccurity) กลยุทธ์ที่ 6 
จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยามยามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึง
พ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่การบริการ ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด าเนินการตาม
กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม โดยก าหนดนโยบายการด าเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างกอง/ส านักงานต่าง ๆ ใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อยต่าง ๆ จึงเห็นควรจัดโครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการส าหรับผู้น าหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และศึกษาดูงาน 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
  (2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจสู่การถ่ายทอดระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ประจ าปี 2563 
  (3) เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบจราจรที่มีการจัด Zoning 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562 
 เป้ำหมำย ได้สนองนโยบายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าอยู่ กล
ยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดย
พยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก ออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่การบริการ โดยเฉพาะ
พ้ืนที ่
 ผลลัพธ์ ได้ด าเนินการ Zoning อย่างเป็นรูปธรรม 
 งบประมำณ 140,000 บำท  
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19.โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดในสถำนกีฬำ 
วัตถุประสงค ์
  (1) เพ่ือสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในสถานที่เปิดที่มีประชาคม มข. ใช้
บริการเป็นจ านวนมาก โดยใช้ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
  (2) เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ AI  ร่วมกับโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เปิด 
  (3) เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการด้านความเชื่อมั่นให้แก่ประชาคม มข. ในสถานที่ส าคัญ 
  (4) เพ่ือให้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
 เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร  
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  - ได้ให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในความดูแลของส่วนงานให้มีการใช้งาน
เตม็ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา บุคลากร และสวยงานส าหรับผู้มาเยือน 
  - ได้สามารถน าภาพจากระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดได้ตาม
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
  - ได้สามารถน าระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image 
processing , Face detection 
  - ได้จ านวนอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเป้าหมายปี 2563 ร้อยละ <5 
  - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรของการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
(ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน) <80 
 งบประมำณ 600,000 บำท 
 
20. โครงกำรมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย  ประจ ำปี 2563 
 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล พิทักษ์รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกด้านจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนางานไปสู่สากลเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้อาวุโสของหน่วยงานรวมทั้งให้ทุกคนมีส่วมร่วม
ในกิจกรรม เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด จึงก าหนดจัดพิธี
บายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างคุณงานความดี ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใข้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลัง 
  (2) เพ่ือสร้างความรักสามัคคี และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ได้ ในด้าการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่
ดีต่อไป 
  (3) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรยืดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 
 เป้ำหมำย ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ - ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - มีเอกสารหลักฐานสารสนเทศประวัติผลงานหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ทุกท่าน 
 งบประมำณ 50,000 บำท 
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 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญแก่บุคลากร 3 ท่าน ได้แก่นายธนพงษ์ 
ต้นสีนนท์ นายจ านง จันทร์โสม นายประหยัด มายานุรัตน์ สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2563  
 บรรยากาศภายในงานการแสดงมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น เป็นไปด้วยความชื่นชมและ
อบอุ่นท่ีมีคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ย่อย มข. 
ร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นจ านวนมาก 

 
 

 

 



 
 

70 

21. โครงกำรออกตรวจลำดตระเวนเก็บรถจักรยำยนต์นักศึกษำที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอำไว้ ปี 2563 
 การตรวจสอบการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต์และน ามาเก็บรักษา เพ่ือรอการส่งคืนเป็นภารกิจที่เกิด
จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ที่พยายามรักษาทรัพย์สินที่หลุดมือจาก
เจ้าของ ก่อนที่จะมีบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพขโมยรถได้โดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วยในการขโมย 
          ภารกิจที่ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านักในการท าหน้าที่ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองและหน่วยงาน เมื่อได้ท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนที่สามารถเก็บรักษารถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ
ทิ้งเอาไว้ของนักศึกษาและบุคลากร ในรอบ 1 ปี 2563 และน าส่งเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นการป้องกัน
เหตุรถจักรยานยนต์สูญหายที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ 
  ทั้งนี้ จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นพลังเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่
เคยมารับรถคืนที่กลับมาน าสิ่งของอาหารหรือของช าร่วยต่าง ๆ มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณในน้ าใจและเป็น
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
22. โครงกำรฝำกบ้ำนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2563 
 ในช่วงเทศบาลปีใหม่ประจ าปี 2563 เป็นช่วงที่มีการหยุดราชการเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมมาตรการด้านการักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ราชการ โดยเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงการพ้ืนฐานที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท า
โครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 
2563 รวมเวลา 7 วัน 
 ด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้จัดสายตรวจ
รถยนต์และจักรยานยนต์ ตระเวนตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งสาย
ตรวจออกเป็น 12 สาย โดยมีการประสานรายงานการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการกลางด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ในเวลาทุก 30 นาที เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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23. อำรักขำดูแลควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2563  
 ด้วยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันหน่วยงานได้รับความไว้วางใจ
จากหลายหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ
บริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี และเป็นไปตามพันธกิจของกองป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยข้อที่ 1 ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของ
ทางราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย,ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการ
รักษาความปลอดภัยของคณะหน่วยงาน และข้อที่ 5 ประสานงานด้านการข่าว และการรักษาความมั่นคงกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งการ
ฝึกทบทวนในครั้งนี้นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติในอนาคต การคัดเลือกและ
สมัครเข้ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจ านวน 25 คน โดยหลักสูตรส าคัญเน้นความสามารถในการดูแล อ านวย
ความสะดวก การวางแผน และการปกป้องดูแลความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่มาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
วิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 



 
 

72 

24. โครงกำรกำรจัดระเบียบกำรจรำจรภำยใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัด 
รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวำงทำงเดินรถ ส่งผลให้เส้นทำงจรำจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลำนำน 
  หลังจากท่ีผ่านมาการจัดการด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการรณรงค์ด้าน
การขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลดลง ในขณะที่การท าผิดวินัยจราจรและกฎหมายจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และ
จอดผิดที่ จอดในที่ห้ามจอด ยังคงมีสถิติที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
  ในการนี้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงมีนโยบายให้ประสานงานกับ สภ.เมือง ขก. และ
ได้รับการสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากท่ีมีการรณรงค์มาแล้วในระยะ
หนึ่ง  โดยส่งเจ้าพนักงานต ารวจจราจร สัญญาบัตร มาประจ าที่ สภ.ย่อย มข. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับชุดจราจร กอง
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
เปรียบเทียบปรับ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จอดขาว – แดง จอดซ้อนคัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ท าการล็อคล้อที่มี
มาตรฐานสากลในกรณีที่ฝ่าฝืน 
  ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รถยนต์จอดซ้อนคัน จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้เส้นทาง
จราจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน 
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สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ซึ่งกองป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ดูและความปลอดภัยและการจราจร  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม2562 – เดือนกันยายน 2563) 

ล ำดับ วันที่จัด 
โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

1 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรม KKBS Freshy Night 2019 
2 6 ตุลาคม 2562 กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศลสโมสรซอนต้าขอนแก่น 

3 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรม วิ่งด้วยหัวใจเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย Palliative care run 2019 

4 27 ตุลาคม 2562 กิจกรรม วิ่งกับนายช่าง มข. 
5 26 -27 ตุลาคม 2562 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลันขอนแก่น 

6 9 -11 พฤศจิกายน 2562 สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019 

7 14 พฤศจิกายน 2562 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจ าปี 2562 
8 17 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม งานวิ่ง Toyota Live Alive Run 2019 

9 4 ธันวาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
10 14 ธันวาคม 2562 กิจกรรม วิ่ง KKBS RUN 2019 

11 17 มกราคม 2563 กิจกรรม งานสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563 “สวัสดีปีใหม่ 2563 😀 
SMILE style KKU” 

12 25 มกราคม 2563 โครงการท าบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 

13 24 มกราคม -  
2 กุมพาพันธ์ 2563 

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2563 

14 26 มกราคม 2563 การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 
15 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม “ถนนศิลปะ (Art 

Lane)” ครั้งที่ 17 และงานเทศกาลอาหารนานาชาติ ครั้งที่ 4 
16 9 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม วิ่ง SMD FAMILY running for fun 2020 

17 18 -19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 

18 18 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 
19 3 กันยายน 2563 กิจกรรม 57 ต้นต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
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กฐินพระรำชทำน มหำวิทยำลันขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ 26 -27 ตุลำคม 2562 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างบุญกุศลร่วมทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระราชทาน ประจ าปี 2562 ณ วัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อนุโมทนาบุญกว่า 3,224,210 บาท 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าไปถวายพระสงฆ์จ า
พรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดย รศ.นพ.ชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสน าผ้าพระ
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ 
พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอด
ปัจจัยในการอนุโมนาทนาบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2562 รวม 3,224,210 บาท 

พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ให้พรแด่พุทธศาสนิกชน 
ส าหรับการสร้างกุศลทอดกฐินพระราชทาน ถือเป็นมงคลชีวิตและสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสอน 3 ว. คือ วิชาการวิชาชีพ และวิชาชีวิต (ศีลธรรม) วิชาการ วิชาชีพ เป็นวิชารักษากาย 
หรือวิชาหาขา้วกิน วิชาชีวิต วิชารักษาทั้งกายและใจ ให้พอเพียง พอดี ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อัญเชิญองค์พระ
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ธาตุพนมเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย และได้สร้างพระธาตุพนมจ าลองไว้ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นที่บ าเพ็ญกุศล ใน
ฐานะเจ้าอาวาสขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ที่นี้ เป็นอย่างยิ่ง   

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือน าไปทอดถวาย รู้สึก
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
นาน ส าหรับกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนส าคัญในการท านุบ ารุงศาสนา โดยเฉพาะในปีนี้เป็น
โอกาสที่ดีท่ีได้ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกท้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้น าองค์พระธาตุพนมมาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท าให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างรู้สึกผูกพัน กับ
พระองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างยิ่ง 
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ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตา
แสดงธรรมเทศนาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ซึ่งเป็นการกราบไหว้
สักการะบูชาองค์พระธาตุพนมโดยการน าของคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ และท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ อาทิ 
การน าเครื่องสักการะถวายพระธาตุ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุ 
 

สีฐำนเฟสติวัล บุญสมมำบูชำนำค Sithan KKU Festival 2019 ระหว่ำงวันที่ 9 -11 พฤศจิกำยน 2562 
“งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 ด้วยขบวนแห่กระทงยิ่งใหญ่  

งดงาม พิธีเปิดงานลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 การประกวดนางนพมาศ กิจกรรมวัฒนธรรมเต็มพ้ืนที่คุ้มสีฐาน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งท้าย“งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 ด้วยกิจกรรม
งานลอยกระทง โดยมีขบวนแห่กระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม และมีชุมชนต่างๆ จัดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรม
มาร่วมขบวนแห่อย่างงดงาม พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจ านวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 18.00 น. ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดงาน
ประเพณีลอยกระทง “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 เพ่ือสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมา  ด้วย
จังหวัดขอนแก่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม 
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามจันทรคติไทย งาน
ประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า “งานลอยกระทง” จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในปีนี้มีการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ในนามของพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่า
เป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของภาคอีสาน อีกท้ังยังมีศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นที่รู้จักมากมายในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้ งแต่ระดับ 5 
ดาว จนกระท่ังถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่างๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอ านวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์
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ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นขอนแก่นเมืองน่าอยู่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ.สู่
การเป็น Smart City และ MICE City” 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจ
หลักในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วิจัย ถ่ายทอดและต่อยอด สร้างนวัตกรรม
ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีพ้ืนที่
ส าหรับการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”ได้อย่างลงตัว 
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “งานสีฐานเฟสติวัล 2019” หรืองานบุญสมมาบูชานาค ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทง ในคืนวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 มุ่งเน้นการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม ผสมสผานความสนุกสนานในหลากหลาย
รูปแบบ จนเกิดความบันเทิงในเชิงสุนทรียะ เรียกว่า มหาสนุกพร้อมการปลุกวิถีวัฒนธรรมเพ่ือย้ าชัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ผสานกับยุคสมัยให้มีเสน่ห์ส าหรับทุกเพศวัย ด้วยความ
สร้างสรรค์ และมีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง” 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าวในพิธีเปิดว่า “งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
2562 สีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2019) ในวันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ
นอกจากเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยแล้วยังมีอีกสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจก็คือวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ บ่งบอกถึง
ความเป็นชาติที่ไม่สูญสิ้น เพราะมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มาช้านาน การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรม
เพ่ือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ฟ้ืนฟู และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกของชาติ โดยใช้
องค์ความรู้จากงานวิชาการและวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เพ่ือให้เกิดเป็นคุณค่าผันเป็นมูลค่า
ในทางเศรษฐกิจ นับเป็นสิ่งส าคัญและเป็นต้นแบบของการพัฒนา เพ่ือสร้างความยั่งยืนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
สอดคล้องกับเสาหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ Culture and Care Community ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และ  Creative Economy องค์กรที่
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
การเปลี่ยนแปลงประเพณีดั้งเดิม ให้กลายเป็นประเพณีร่วมสมัย นับเป็นเรื่องยากและท้าทาย เพราะต้องใส่ใจ
รายละเอียด ใช้ทักษะ ผนวกกับจังหวะของความรู้สึกนึกคิด เพ่ือสร้างสุนทรียะให้สามารถดึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา มาเสริมสร้างให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้  เกิดเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัลครั้งที่ผ่านมาเกิดกระแสตอบรับไปในทิศทางที่ดี ประชาชนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย และเกิดความสนใจมากขึ้น เมื่อประยุกต์ใช้อย่างร่วมสมัย เกิดเป็นงานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืน” 
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พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร วันที่ 4 ธันวำคม 2562 

 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา 7,998 คน 

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญา
เอก 290 คน ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 149 คน ปริญญาโท 1,172 คน ปริญญาตรี 6,387 คน รวม 7,998 
คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
เวลา 08.50 น. ดร.เอ้ือนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสุจินดา  
สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายสิรวิชญ์ หาแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 นางสาว
อนันตญา จิตรดาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นางสาว
เปรมฤทัย ศรีสุวรรณ์ เลขานุการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นถวายพวงมาลัยพระกร จากนั้นจึงเสด็จ
เข้าสู่ห้องพิธีเพ่ือพระราชทานปริญญาบัตร 
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เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
ต่อจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูล 
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุ
พนมทองค า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี  
พ.ศ.2562 
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โครงกำรท ำบุญตักบำตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปี 2563 วันที่ 25 มกรำคม 2563 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี 
และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี 
ประจ าปี  2563 ขึ้นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มขึ้นในเวลา 06.30 น. เป็นพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป และเจริญ
พระพุทธมนต์ โดยพระเกจิชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่อง ณ บริเวณพิธีสะพานขาว โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  พร้อม
ด้วยคณะสงฆ์ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ .นพ .ชาญชั ย  พานทองวิ ริ ยะกุ ล  กล่ า วว่ า  “ พิธี ตั กบาตร เนื่ อ ง ในวั นคล้ ายวั นสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมสั่งสมบุญบารมี 
เนื่องในโอกาสพิเศษวันสถาปนา 56 ปี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง มีโอกาสร่วมกันบ าเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 156 
รูป และเพ่ือน้อมน าบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิตต่อไป สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพ่ือสังคม พร้อมสร้างความเป็นสิริมงคล
ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

เวลา 08.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ได้เป็นประธานในพิธีท าบุญตักบาตร และถวาย
ภัตตาหารเช้า โดยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จ านวน 10 รูป โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาค า
น้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี พระอาจารย์คาน ธัมมธีโร วัดป่าสามัคคีธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์นิคม นิ
คมวโร วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พระ
อาจารย์ทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย อ.
เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ าผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัด
ป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุทธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าศิริมงคล อ.หนอง เรือ จ.ขอนแก่น 
และ พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์ ให้พรและสวดมาติกา
บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้
ล่วงลับ พร้อมได้มีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์เกจิอาจารย์อนุโมทนาและเจริญชัย
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มงคลคาถา และประพรมน้ าพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จ านวน 400 ทุน ทุนละ 30,000 
บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา โดยเข้ารับกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาค าน้อย จังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี
ทอดผ้าป่าการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” ผ้าป่าการศึกษาดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยน าโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวันทอดผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา โดยมีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาค าน้อย เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่า
การศึกษา เป็นปีที่ 4 โดยมียอดเงินทุนการศึกษา ปีละ 400 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท 

นับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันบ าเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 
และถวายภัตตาหาร รวมทั้งทอดผ้าป่าการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” นอกจากได้น้อมน าบุญกุศลมา
เป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิต ยังเสริมสร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า เป็น
สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษา เป็น
บัณฑิตที่พร้อมท างาน สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพ่ือสังคม เป็นกิจกรรมประจ าปีที่ดีงาม ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสิริมงคล
ให้กับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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งำนวันเกษตรภำคอีสำน ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 24 มกรำคม - 2 กุมพำพันธ์ 2563 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2563 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐ
ยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2563 จัดภายใต้ค าขวัญว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐาน
เกษตรอัจฉริยะ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดนิทรรศการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการน าศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมมีความเชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานเกษตรภาคอีสานในปี 2563 จะเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและยกระดับ
เกษตรมนการท าการเกษตรให้ได้ผลเป็นอย่างดีขึ้น เสริมกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 
สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความเข้มแข็ง ตามทิศทางการบริหารปะเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เป็น
ผู้น าของโลก ก้าวสู่เกษตร 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 โดยมีภาคเกษตรเป็นตัวหลักส าคัญในการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า 
The New Growth Engine เกษตรมิติใหม่ หวังว่าความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะมั่นคง เติบโต ขยายตัวพัฒนา
ประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่
มากที่สุดของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ ยังเป็นแหล่งปศุสัตว์แหล่ง
ใหญ่ของประเทศ แต่ด้วยปัจจัยการผลิตหลายอย่างที่ยังไม่เอ้ืออ านวยท าให้ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีรายได้ต่ ามีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการแข่งขัน และ ขาด
โอกาสในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

“การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2563 จึงถือได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร่และน าเสนอ
ความรู้ ตลอดจนเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคเกษตรได้
อย่างครบวงจรซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถน าความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
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สภาพแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องเกษตรกร ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ
เกษตรและเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความส าคัญของอาชีพ
เกษตรกร อันจะส่งผลให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายThailand 4.0 ของรัฐบาล” 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว 

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงาน
วันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการ
ฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
พัฒนาขยายขอบข่ายงาน เพ่ือให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้
ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี 

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงานวันเกษตรภาคอีสานมาอย่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล โดยถือเป็นการน าขุมทรัพย์ทางปัญญามาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรมากมายอันเป็นพ้ืนฐานของ
ชาวไทยน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  จากผลการประเมินการจัดงานในปี 2562 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจ านวน 540,834 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 
600 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด
ขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆอีกด้วย”รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว 
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กำรแข่งขันขอนแก่นมำรำธอนนำนำชำติ 2020 วันที่ 26 มกรำคม 2563 
 วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 04.00 น. ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 ได้ถูกจัดขึ้นอย่าง
เป็นทางการ ด้วยบรรยากาศที่คึกคัก นักวิ่งจากทุกมุมโลกสนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40,000 คน จุดปล่อยตัวและ
เส้นชัยอยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์  โดยจัดการ
แข่งขันวิ่งใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร  
มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร   

ผลการแข่งขันวิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ชายอันดับ 1 คือ Asrar Hiyrdin Abderehman 
ประเทศเอธิโอเปีย ท าเวลาได้ 2 ชั่วโมง 20 นาที 17.3 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลจ านวน 100,000 บาท หญิงอันดับ 1 คือ Tsega Mehari ประเทศ 
เอธิโอเปีย ท าเวลาได้ 2ชั่วโมง 53 นาที 25.4 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลจ านวน 50,000 มีผู้เข้าแข่งขันท้ังสิ้น 3,654 คน 

ผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10  กิโลเมตร ชายอันดับ 1 คือ Eyob Habtesilasse Gosa 
ประเทศเอธิโอเปีย ท าเวลาได้ 1 ชั่วโมง 3 นาที 7.3 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจ านวน 50,000 บาท หญิงอันดับ 1  คือ 
Tigist Deme ประเทศเอธิโอเปีย ท าเวลาได้ 1 ชั่วโมง 16 นาที 31.9 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจ านวน 35,000 บาท มี
ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น  5,258  คน 

ผลการแข่งขันมินิมาราธอน ระยะทาง 11.55 กิโลเมตร ชายอันดับ 1 Francis Ngigi Nduta ประเทศ
เคนยา ท าเวลาได้ 34 นาที 59.7 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท หญิงอันดับ 1 Alice Koigi ประเทศ
เคนยา ท าเวลาได้ 40 นาที 14.3วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท มีผู้ลงแข่งขันท้ังสิ้น 7,621 คน 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสรุปภาพรวมของ
การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติในครั้งนี้ว่า  คณะกรรมการจัดงานได้น าจุดบกพร่องและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงจุดใหญ่ ๆ เช่น เรื่องของจุดเข้าเส้นชัยและการ
แยกประเภทลู่วิ่งของมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ไม่ให้นักวิ่งวิ่งปนกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการวิ่งหกล้ม 
ส่วนที่สองคือเรื่อง ชิป บางครั้งอาจจะมีชิปบางตัวที่ไม่จับสัญญาณแก้ไขโดยน าชิปที่ได้มาตรฐานมาใช้แทน ส่วนที่
สามเรื่อง อาหาร มีการปรับปรุงทั้งจุดบริการน้ าดื่ม ที่ทางคณะกรรมการน าข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ในปีนี้หวังว่าผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะประทับใจและมาร่วมวิ่งในปีถัด ๆ ไป ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการ
จัดการการแข่งขันทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ช่วยท าให้กิจกรรมในปีนี้ประสบ
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ความส าเร็จยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนนักวิ่งและพ่ีน้องประชาชนได้มาร่วมวิ่งอีกในปีหน้า เพ่ือสร้างความยิ่งใหญ่ให้
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ปลุกกระแสการออกก าลังกาย รักสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ให้ทั่ว
โลกได้รู้จักจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย บ้านของเรา 
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สรุปสถิติในกำรด ำเนินกำรของกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
สถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ข้อมูลประจ ำเดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจร ภายใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากรายงานอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทาง
จราจร ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 220 ราย  

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปีงบประมำณ 2563 
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 
2563 50 77 93 220 

 

 
 

ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ประเภทบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ประจ ำปี ประเภทบุคคล 

นักศึกษำ บุคลำกร บุคคลภำยนอก รวม 
2563 165 66 121 352 

23%

35%

42%

สถิติเปรียบเทียบร้อยละอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ช่วงเวลำเกิดเหตุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

08.00 - 16.00 น. 50

16.00 - 24.00 น. 77

24.00 - 08.00 น. 93
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ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ประจ ำปี ประเภทยำนพำหนะ 

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รวม 

2563 177 175 352 

 
ตำรำงสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประเภทควำมเสียหำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ประจ าปี ความเสียหาย รวม 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2563 183 0 183 

47%

19%

34%

สถิติเปรียบเทียบร้อยละอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประเภทบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2563

นักศึกษา

บุคลากร

บุคคลภายนอก

50%50%

สถิติเปรียบเทียบร้อยละสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

รถจักรยานยนต์

รถยนต์
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สรุป สถิติสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด 10 อันดับ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

อันดับ สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 

1 ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 41 

2 แฉลบล้มเอง 32 
3 ขับรถเร็วเกินก าหนด 17 

4 ขับรถตามกระชั้นชิด 16 

5 รถชนกัน 16 
6 ถนนลื่น แฉลบล้มเอง 7 

7 เมาสุรา 5 
8 ชนต้นไม ้ 5 

9 เบรคกะทันหัน 3 

10 ชนคนเดินเท้า 2 

 

 

 

 

 

100%

0%

สถิติเปรียบเทียบร้อยละสถิติอุบัติเหตุทำงจรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประเภทยำนพำหนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

บาดเจ็บ

เสียชีวิต
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สรุป สถิติสถำนที่เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด 10 อันดับ ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

อันดับ สถำนที่เกิดเหตุ จ ำนวน (ครั้ง) 

1 บริเวณ วงเวียนคณะมนุษย์ 14 

2 บริเวณ วงเวียนหอพักท่ี 16 9 
3 บริเวณ หน้าปั้มน้ ามัน ปตท. 8 

4 บริเวณ ถนนมอดินแดงด้านหน้าหอพักอินเตอร์ 6 

5 บริเวณ หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 5 
6 บริเวณ แยกบา้นพักศูนย์แพทย์4 5 

7 บริเวณ ถนนหลังคอมเพล็กซ์ 5 
8 บริเวณ หน้าหอพักนักศึกษาหญิง 3 5 

9 บริเวณ สี่แยกไฟแดงสนามยิงปืน 4 

10 บริเวณ สามคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 
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สถิติอำชญำกรรมสถิติอำชญำกรรม ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ข้อมูลประจ ำเดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

สถิติกำรลักทรัพย์ หรืองัดบ้ำนพัก ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ ประจ ำเดือน 
ปีงบประมำณ 63 

งัดบ้ำน 
ลักทรัพย์

รถจักรยำนยนต์ 
จี้ชิงทรัพย์ 

(กระชำกกระเป๋ำ) 
งัดเบำะ 

รถจักยำนยนต์ 
1 ตุลาคม       2562 0 1 0 3 

2 พฤศจิกายน 2562 1 3 0 3 

3 ธันวาคม     2562 2 5 0 0 
4 มกราคม     2563 9 6 0 7 

5 กุมภาพันธ์   2563 0 2 0 2 
6 มีนาคม      2563 0 2 0 0 

7 เมษายน     2563 1 2 0 0 

8 พฤษภาคม  2563 1 0 0 0 
9 มิถุนายน    2563 1 0 0 0 

10 กรกฎาคม  2563 1 0 0 0 

11 สิงหาคม    2563 1 0 0 0 
12 กันยายน    2563 0 5 0 0 

จ ำนวนรวม 17 26 0 15 

 

29%

45%

0%

26%

สถิติเปรียบเทียบร้อยละอำชญำกรรมภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งัดบ้าน

ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์

จี้ชิงทรัพย์
(กระชากกระเป๋า)
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สถิติรถจักรยำนยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2562 88 
2 พฤศจิกายน 2562 107 

3 ธันวาคม     2562 91 

4 มกราคม     2563 134 
5 กุมภาพันธ์   2563 102 

6 มีนาคม      2563 101 
7 เมษายน     2563 3 

8 พฤษภาคม  2563 11 

9 มิถุนายน    2563 11 
10 กรกฎาคม  2563 16 

11 สิงหาคม    2563 86 

12 กันยายน    2563 100 
จ ำนวนรวม 850 
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สถิติเปรียบเทียบร้อยละรถจักรยำนยนต์ที่ลืมถอดกุญแจ ปีงบประมำณ 2563

ตุลาคม       2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม     2562

มกราคม     2563

กุมภาพันธ์   2563

มีนาคม      2563

เมษายน     2563

พฤษภาคม  2563

มิถุนายน    2563

กรกฎาคม  2563

สิงหาคม    2563

กันยายน    2563
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สถิติโครงกำรฝำกบ้ำน ปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2562 3 
2 พฤศจิกายน 2562 3 

3 ธันวาคม     2562 5 

4 มกราคม     2563 6 
5 กุมภาพันธ์   2563 1 

6 มีนาคม      2563 1 
7 เมษายน     2563 0 

8 พฤษภาคม  2563 0 

9 มิถุนายน    2563 2 
10 กรกฎาคม  2563 3 

11 สิงหาคม    2563 0 

12 กันยายน    2563 0 
จ ำนวนรวม 24 
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สถิติเปรียบเทียบร้อยละโครงกำรฝำกบ้ำน ปีงบประมำณ 2563

ตุลาคม       2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม     2562

มกราคม     2563

กุมภาพันธ์   2563

มีนาคม      2563

เมษายน     2563

พฤษภาคม  2563

มิถุนายน    2563

กรกฎาคม  2563

สิงหาคม    2563

กันยายน    2563
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สถิติขอดูภำพจำกกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ ประจ ำเดือน จ ำนวน 

1 ตุลาคม       2562 9 
2 พฤศจิกายน 2562 11 

3 ธันวาคม     2562 1 

4 มกราคม     2563 10 
5 กุมภาพันธ์   2563 2 

6 มีนาคม      2563 9 
7 เมษายน     2563 0 

8 พฤษภาคม  2563 3 

9 มิถุนายน    2563 6 
10 กรกฎาคม  2563 7 

11 สิงหาคม    2563 6 

12 กันยายน    2563 11 
จ ำนวนรวม 75 
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สถิติเปรียบเทียบร้อยละขอดูภำพจำกกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ปีงบประมำณ 2563

ตุลาคม       2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม     2562

มกราคม     2563

กุมภาพันธ์   2563

มีนาคม      2563

เมษายน     2563

พฤษภาคม  2563

มิถุนายน    2563
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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  หัวหน้าหน่วยอ านวยการ 

 นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา  นักจัดการงานทั่วไป 

 นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล นักจัดการงานทั่วไป 

 นางสาวสมพร  บางใบ  พนักงานธุรการ ส 1 

 นางสาววันรัก  สิมารับ  พนักงานธุรการ ส 1 

 นางสาวนันทพร  ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 

 หน่วยเทคโนโลยีความปลอดภัยทางกายภาพ  
 หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ  
 หน่วยซ่อมบ ารุง 

หน่วยจราจร  
หน่วยเฉพาะกิจ  
หน่วยอารักขาบุคคลส าคัญ 
หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  

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/  

 

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







