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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 1 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 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 ข านาญการ 12 

8. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา     นักจัดการงานทั่วไป 13 

9. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล     นักจัดการงานทั่วไป 14 

10. นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง     พนักงานธุรการ 15 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 16 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 17 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ18 

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 19 

 20 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 22 

  1.1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  23 

    ตามที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-24 

19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ25 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  การให้บริการ26 

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เข็มที่ 1 Astrazenica (เข็มที่ 2 Pfizer) เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น ผู้ได้รับซิโนแวค 2 เข็ม) 27 

จ านวน 1,000 คน และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เข็มที่ 1 Astrazenica (เข็มที่ 2 Pfizer) เข็มที่ 2 Astrazenica 28 

และเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้นส าหรับผู้ได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม) จ านวน 1,000 คน  ณ ขอนแก่น29 

ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 30 

  ที่ประชุมรับทราบ 31 

  32 
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 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานต่าง ๆ  1 

  1.2.1 รายงานเจ้าหน้าที่ฯ สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 2 

  รายงานเจ้าหน้าที่ฯ หน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็ว ชุดที่ 3 สังกัดกองป้องกันและรักษาความ3 

ปลอดภัย จ านวน 1 ราย ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไรวัสโควิด - 19 ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 19 โดยเจ้าหน้าที่ฯ 4 

ที่เข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย คือ นายเอกพงษ์ โฮมละคร เบื้องต้นให้ไปด าเนินการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 5 

และใหห้ยุดปฏับัติงาน เพ่ือป้องกันการแผ่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

1.2.2 รายงานการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 9 

  รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรม จอดรถบริเวณตลาดมอดินแดง ซึ่งเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้    10 

จอดรถพร้อมถอดกุญแจรถ แต่ไม่ได้ล็อคคอรถไว้ ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจประสานงานหน่วยเทคโนโลยีความปลอดภัย 11 

เพ่ือตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดบริเวณตลาดมอดินแดง พบว่า มีผู้ก่อเหตุ จ านวน 2 คน แต่งกายเสื้อแจ็คเก็ตสีด า 12 

สวมหมวกนิรภัยเต็มใบ รถยี่ห้อ  Honda PCX สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 13 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมต่อที่ประชุม ควรปฏิบัติการเชิงรุกในรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และ14 

ประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดมอดินแดงเป็นจุดเสี่ยงการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 15 

  ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  18 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                19 

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 20 

  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 13 - 16 ตัดทั้งประโยค 21 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 25 และ 27 ตัดค า “เพ่ือ” ออก 22 

  หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1 - 6  ตัดทั้งประโยค 23 

  ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 24 

 25 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  26 

 3.1 ความคืบหน้าต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 

  ความคืบหน้าต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทรัพยากรบุคคลด าเนินการเปิดสอบ28 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 29 

พฤศจิกายน 2564 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 30 

  ที่ประชุมรับทราบ  31 

 32 

  33 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานให้มีความรู้ด้านรักษาความ2 

ปลอดภัยในยุคดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2565 3 

  ก าหนดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานให้มีความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยในยุค4 

ดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 5 

  - วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   6 

  - วันที่  22 – 24 ธันวาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อ ณ อ าเภอหัวหิน จั งหวัด7 

ประจวบคีรีขันธ์  8 

  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ส านักงานอธิการบดี 9 

ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 450,000 บาท 10 

  ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

 4.2 การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีา 256413 

ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 14 

   ก าหนดแผนการจัดระบบการจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2564    15 

วันที่ 9 ธันวาคม วันรายงานตัวและซ้อมรับตามคณะต่าง ๆ ระบบการจราจรตามปกติ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา16 

ความปลอดภัย อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม  2564  มีการจัดกิจกรรม     17 

2 ส่วน คือ 18 

    (1) วันซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน 19 

(สาย 1) จากซอย 1 สีฐาน ถึงสามแยกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างเวลา 04.00 น. - 18.00 น.  20 

  (2) วันบัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่21 

เวลา 07.00 น. - 16.00 น. ปิดเส้นทางการจราจร จากสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้ากองป้องกันและรักษาความ22 

ปลอดภัยถึงแยกคณะเทคโนโลยี 23 

  วันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์24 

กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 18.00 น. ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย 1) จากประตู 5 สีฐาน 25 

ถึงสามแยกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสาย 4 จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้26 

ตลอดชีวิต ถึงสามแยกหมวดกระต่าย คณะเกษตรศาสตร์ ปิดเส้นทางการจราจร ประตู 11 หลังโรงเรียนสาธิต27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์  28 

  การจัดระบบการคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จัดเตรียมการติดตั้งเครื่อง   29 

เทอร์โมสแกน การให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ผู้มาร่วมงานต้องเข้ารับการ30 

คัดกรองวัดไข้และติดสติ๊กเกอร์ ณ จุดคัดกรองบริเวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 31 

  การผลิตบัตรแสดงตนและบัตรติดหน้ารถยนต์ส าหรับคณะกรรมการฯ แขกเชิญ ผู้บริหาร32 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อและด าเนินจัดท าบัตร และก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม  33 
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2564 จะเริ่มด าเนินแจกจ่ายบัตรต่าง ๆ ให้แต่ละฝ่าย 1 

  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    4 

 5.1 การขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 

ต าแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 

  กองทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 

  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

 5.2 การประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2356/2564 เรื่อง ก าหนดระบบ10 

การจราจรรอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 11 

  ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2356/2564 เรื่อง ก าหนดระบบการจราจรรอบศูนย์12 

อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) นั้น ประธานมอบหมายให้ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกคณะ/หน่วยงาน 13 

และทุกช่องทาง เพ่ือให้รับทราบการก าหนดระบบการจราจรรอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) แบบใหม ่14 

  ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.  17 

 18 

 19 

        (นายเกษม ภูธรรมะ) 20 

    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 21 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 

 23 

     24 

 25 

                 (นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล) 26 

             นักจัดการงานทั่วไป 27 

           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 28 


