
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การปอ้งกนั และระงบัอคัคภีัย  หลกัสูตร “การดบัเพลงิเบือ้งต้น” 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ประจ าป ี 2556 

---------------------------  

 
 

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย หลั กสูตร  

“การดับเพลิงเบื้องต้น” คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. ผู้รับผดิชอบโครงการ งานบริหารทั่วไป  คณะสังคมศาสตร์ 
 

3. หลักการและเหตผุล 

              คณะสังคมศาสตร ์ ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด  9  อาคาร  เป็นที่ตั้งของที่ท าการ       

ส านักงาน  โครงการ  ศูนย์  อาคารเรียน  หอ้งพักอาจารย์  มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า  16,300 

ตารางเมตร  มีบุคลากรประจ าที่ใชป้ฏิบัติงานเกือบ  200  คน  มีนักศึกษามาใช้เพื่อการเรยีนมาก 

กว่า  500  คนต่อวัน  หากบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ได้รับความรู ้  และมีแนวทางปฏิบัติเมื่อ

เกิดเหตุ  จะท าให้ลดความสูเเสีย  และลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้  และท าใหม้ีแนวทางป้องกัน

เหตุ  มีมาตรการป้องกัน  มิใหเ้กิดเหตุรา้ยแรงขึ้นได้  ดังนัน้  คณะสังคมศาสตร์  จงึได้จัดฝกึอบรม

เชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย  หลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้น” ดังกล่าวขึน้ 

4. วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรและผูใ้ช้อาคาร  รู้วธิีป้องกัน  วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย  รู้จักวิธีใช้เครื่องมอื    

    อุปกรณ์ดับเพลิง  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร  นักศกึษาในการใช้อาคารส านักงานและปฏิบัติงาน 

    ประจ าวัน 

5. ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรข์องคณะสังคมศาสตร์ 
 (     )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

 (     )  ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 (     )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 (     )  ยุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (     )  ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากล 

 (  √   )  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ 

 

6. วัน เวลา และสถานที ่



  วันอังคารที่  30  เมษายน  2556  เวลา  08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร

ปฏิบัติการ ช้ัน 4 และลานกิจกรรมหลังอาคารเรยีนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

7. ผูเ้ข้ารว่มโครงการ (ระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนคน) 

 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์  จ านวน  50  คน 
  

8. วทิยากร 

    จากหน่วยฝกึอบรมและเผยแพรว่ิชาการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

1.  คุณยืนยง อินทวงศ์                           

2.  คุณวินิจ จอกดี                             
 

9. รปูแบบของกิจกรรม 

  กิจกรรม/โครงการต่อเนื่อง      กิจกรรม/โครงการใหม่ 
 

10. เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเร็จ (ให้ระบุตัวบ่งช้ีการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ ได้แก ่เชิงปริมาณ และ

เชงิคุณภาพ และตัวบ่งช้ีการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิต ไดแ้ก่ เชิงปริมาณ เชงิคุณภาพ เชงิเวลา และเชิงต้นทุน) 
 

ตวัชีว้ดั 

 

หนว่ยนบั 
แผน ผล 

2556 2556 

ผลลพัธ ์

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ 

- ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 

- ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้ารับการอบรม  

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

ผลผลติ 

ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้ารับอบรม 

 

คน 

 

50 
 

ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในกระบวนการให้บริการ 

 

ร้อยละ 

 

100 
 

ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

- การอบรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

ตัวช้ีวัดเชงิตน้ทุน 

- ค่าใชจ้า่ยของการใหก้ารอบรมตามงบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 

 

บาท 

 

8,750 

 

 

11. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการ (ระบุขัน้ตอนตัง้แตเ่สนอโครงการ ประสานงาน  จัดเตรียม ด าเนินการและ
ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ) 



   1.  เสนอโครงการ 

 2. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 3. ออกหนังสอืเชิเวิทยากร 

 4. เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ ที่ใชใ้นการฝกึอบรม 

 5. เตรียมสถานที่ฝกึอบรม 

 6. ด าเนนิการจัดฝกึอบรม   

 7. สรุปผลประเมินโครงการ 
 

12. ก าหนดการจดัโครงการ 

   08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน  เปิดการฝกึอบรม 

 09.00 – 10.00  น.  บรรยายเรื่อง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 10.00 – 11.00  น.  การเรียนรู ้ ชนิดและอุปกรณ์ดับเพลิง  การใชอุ้ปกรณ์ดับเพลิง 

11.00 – 12.00 น.  ภาคปฏิบัติ บรรยายและวางแผนการอพยพ  และการเก็บรักษา 

อุปกรณ์  ที่จ าเป็นของสว่นงาน 
 

13. งบประมาณด าเนินงาน (ระบุแหลง่ที่มาของงบประมาณ และแจกแจงค่าใช้จ่ายที่จะใช้ 

       ด าเนนิการ) 

       13.1 รายรับ       

        จากงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจ าปี 2556 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งาน 

บริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะสังคมศาสตร์  จ านวน 8,750.-

บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาถ้วน) 

       13.2  รายจ่าย   

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 3  ช่ัวโมง      3,600 บาท  

2. ยาเคมีแหง้ส าหรับเครื่องดับเพลิง  6 เครื่อง ๆ ละ 525  บาท   3,150 บาท 

3. น้ ามันเบนซิน  10  ลิตร 400 บาท 

4. แก๊สขนาด  15  กก.  1  ถัง 350 บาท 

5. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท 1,250 บาท 

รวมทั้งสิน้    8,750 บาท 
 
 

 

 

14.  ผลทีค่าด่าวจะไดร้บั 

1. บุคลากรมีความรู้ในการระงับและการป้องกันอัคคีภัย  รวมทั้งมคีวามรู ้ วธิีปฏิบัติตนเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสพภัย  และช่วยเหลือตนเองได้ 



2. ท าให้เกิดความระมัดระวัง  และการป้องกันอัคคีภัย  การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

ทรัพย์สินส่วนตัวให้พน้จากอัคคีภัย 
 

15. มีการน าผลจากการประเมินโครงการในครั้งก่อนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการในครั้งนีอ้ย่างไรบ้าง 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 


