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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 1 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 2 

ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  3 

----------------------------------------------------------------- 4 

ผู้มาประชุม 5 

1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 6 

2. นายเกษม ภูธรรมะ      รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 7 

3. นายอภิชาติ  พัฒนจักร     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสืบสวนและการข่าว 8 

4. นายมรกต สุบิน      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร 9 

5. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย 10 

6. นางสาวหน่อย จินะชิต     หัวหน้าหน่วยอ านวยการ 11 

7. นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ   นักจัดการงานทั่วไป 12 

8. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา     นักจัดการงานทั่วไป 13 

9. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล     นักจัดการงานทั่วไป 14 

10. นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง     พนักงานธุรการ 15 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 16 

เริ่มประชุม  เวลา  09.35 น. 17 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ18 

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 19 

 20 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 22 

  1.1.1 การจัดการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 23 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้ เบื้องต้นการ24 

จัดลาดจอดรถยังไม่เรียบร้อย ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

(ศึกษาศาสตร์) มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลและอ านวยความสะดวกการจราจรเหมือนเดิมตามแผนปฏิบัติการ26 

ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ให้การจราจรคล่องตัว 27 

  ที่ประชุมรับทราบ 28 

  29 

 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานต่าง ๆ  30 

  1.2.1 กิจกรรม มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 31 
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  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีก าหนดการออกเดินทางเวลา 09.00 น. ณ อาคารสิริคุณากร มีคณะ1 

ผู้บริหาร คณะ หน่วยงานต่าง ๆ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเดินทางไปกิจกรรม มข.2 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต เพ่ือน า3 

สิ่งของเครื่องอุโภคบริโภคและของใช้ที่จ าเป็นทีไ่ด้รับความเดือดร้อนน้ าท่วมไร่นาที่พักอาศัยมอบให้ผู้ประสบภัย จะ4 

เดินทางไปยังบ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และบ้านปากเปือย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้5 

สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและความสะดวกด้านความปลอดภัย 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  9 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติ เห็นชอบรับรองการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                10 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564   11 

  หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 17 แก้ไข เป็นประธานในที่ประชุม เป็น ประธานในที่ประชุม 12 

  หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 31 แก้ไข บริษัทโตโยต้า เป็น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 13 

  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 แก้ไข บริษัทโตโยต้า เป็น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 14 

  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1, 6 แก้ไข และความปลอดภัย เป็น โรงพยาบาลสนาม 15 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 22 แก้ไข บริษัทโตโยต้า เป็น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 16 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 22, 23 แก้ไข และความปลอดภัย เป็น โรงพยาบาลสนาม 17 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 32 แก้ไข ผู้อ านวยการ เป็น รักษาการแทนผู้อ านวยการ 18 

  หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 5 แก้ไข สรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น สรุปผลการประเมิน19 

ค่างานของต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด   20 

  หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 9 แก้ไข 56 กรอบ เป็น 56 อัตรา 21 

  หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 แก้ไข ช านาญการพิเศษ ช านาญการ เป็น ช านาญการพิเศษ  22 

  หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 32 แก้ไข ปลดป้าย เป็น ปรับปรุงป้าย 23 

  ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 24 

  25 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  26 

 3.1 การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564 27 

  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564 28 

ด าเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ และงบประมาณ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

 3.2 การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 32 

2564 33 



ห น้ า  | 3 

 

  การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 1 

2564 ณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ด าเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ และ2 

งบประมาณไปยังฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 11,400 3 

บาท และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายมรกต สุบิน ร่วมเดินทางไปดูสถานที่และส ารวจเส้นทางในการเดินทาง4 

และประสานงานในด้านต่าง ๆ 5 

  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

 3.3 การเตรียมความพร้อมงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 8 

  การเตรียมความพร้อมงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 9 

ด าเนินการเสนองบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร งบประมาณ 10 

6,000 บาท มอบหมายให้จัดท าประกาศปิดเส้นทางในช่วงพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง วันที่ 14 พฤศจิกายน 11 

2564 เวลา 06.00 – 10.00 น. 12 

  ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

 3.4 งานลอยกระทง ประจ าปี 2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 15 

  งานลอยกระทง ประจ าปี 2564 วันที่  19 พฤศจิกายน 2564  ด าเนินการเสนอรายชื่อ16 

คณะกรรมการฯ และงบประมาณไปยังฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นที่เรียบร้อย และใน17 

รายละเอียดได้เตรียมแผนการจัดอัตราก าลังในด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดตั้งกองอ านวนวยการ และ18 

อ านวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และรายละเอียดอ่ืน ๆ รอประชุมในครั้ง19 

ต่อไป 20 

  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 

 4.1 การด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 24 

  การด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 จาก OKRs ประจ าปีงบประมาณ 25 

2565 จะต้องน ามารายงานในประเมินคุณภาพขององค์กร จึงได้วิเคราะห์รายงานการเกิดเหตุด้านต่าง ๆ ภายใน26 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 – 2565 ดังนี้ 27 

  (1) การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 28 

  (2) อุบัติเหตุการจราจร 29 

   (2.1)  รถยนต์ - รถยนต์ 30 

   (2.2)  รถยนต์ - รถจักรยานยนต์ 31 

   (2.3)  รถจักรยานยนต์ - รถจักรยานยนต์ 32 

   (2.4)  อุบัติเหตุอื่น ๆ 33 
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  (3) โจรกรรม 1 

   (3.1) รถจักรยานยนต์ 2 

   (3.2) ทรัพย์สินใต้เบาะรถจักรยานยนต์ 3 

   (3.3) ทรัพย์สินในอาคารส านักงาน/ห้องเรียน 4 

   (3.4) ทรัพย์สินในบ้านพัก/แฟลต 5 

   (3.5) ทรัพย์สินในร้านค้า 6 

   (3.6) ทรัพย์สินอื่น ๆ 7 

  (4) จับผู้ต้องสงสัยลักทรัพย์ 8 

  (5) วินาศกรรม 9 

  (6) คุกคามทางเพศ 10 

  (7) ไฟไหม ้11 

  (8) การกระท าผิดกฎจราจร 12 

   (8.1) จอดรถผิดระเบียบ 13 

  (9) รถจักรยานยนต์จอดไว้ไม่ถอดกุญแจ 14 

  (10) การช่วยเหลือสาธารณภัย 15 

  (11) เรื่องอ่ืน ๆ 16 

  (12) การขอดูกล้องวงจรปิดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ 17 

  (13) การรับแจ้งผ่านตู้แจ้งเหตุ ระบบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL 18 

POINT SERVICE KKU) 19 

  ที่ประชุมรับทราบ  20 

 21 

 4.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 22 

  ตามประกาศส านักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 1/2564) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง23 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามประกาศนี้24 

ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 25 

  องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 26 

  1) สมรรถนะ (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 40) ประกอบด้วย 27 

   - สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 28 

   - สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  29 

  2) การประรเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 60) 30 

   - ภาระงานประจ า 31 

   - ภาระงานตามยุทธศาสตร์ 32 

   - ภาระงานเชิงพัฒนา 33 
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   - ภาระงานอื่น ๆ 1 

  ที่ประชุมรับทราบ  2 

 3 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    4 

 5.1 การจัดระบบการจราจรบริเวณโดยรอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 5 

  การจัดระบบการจราจรบริเวณโดยรอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)  ให้ด าเนินร่าง6 

ประกาศยกเลิกฉบับเก่า และร่างประกาศก าหนดระบบการจราจรศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) โดยให้7 

ด้านหลังคอมเพล็กซ์ให้เป็นเส้นทางเดินรถสองทางปกติ (Two way) ส่วนถนนด้านทิศตะวันออกและถนนทิศ8 

ตะวันตกของศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ให้เป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว (One way) เพ่ิมรายละเอียด9 

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมการเดินรถโดยรอบบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 10 

  ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบ  11 

 12 

เลิกประชุม  เวลา 12.10 น.  13 

     14 

              (นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล) 15 

      นักจัดการงานทั่วไป 16 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 17 


