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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 

กิจกรรมการฝกึอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   
------------------------------------------ 

 

1. ชือ่โครงการ   :  กิจกรรมการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   
 
2. สถานภาพของโครงการ  : [ ]  โครงการใหม่     [     ]  โครงการปกติ    

[     ]  โครงการต่อเนื่อง…….ระบุช่ือโครงการเดมิ………… 
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ   :  นายสมจิต  รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบรกิารสารสนเทศ 
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

ที่ มาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาจากโครงการน้ี 
1  ด้านผู้เรียน  1.1 บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner Person) 

 1.2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
 1.3 ผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 

2  ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 2.1 ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จําเป็นของประเทศ  
 2.2 ผลงานวิจัยและนวตักรรมนําไปสูก่ารสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศ

3  ด้านการบริการ
วิชาการ 

 3.1 ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรยีน ครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ 

4  ด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย 

 4.1 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 4.2 ความรู้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.3 ความคงอยู่ของศิลปวฒันธรรม 
 4.4 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม 
 4.5 ความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒนธรรม

5  ด้านการบรหิารจัดการ  5.1 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลกัษณะ  อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ   ความ



2 

 
ท่ี มาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาจากโครงการน้ี 

ต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.2 การบริหารงานตามพันธกิจและวิสยัทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรยีนรู้เป็นไปตาม
หลัก ธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5.3 ระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธ
กิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง          
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ                 ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

หมายเหตุ ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง   ประเด็นท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
 
5. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย
สําหรับนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาคารภายในสํานักวิทยบริการ มีเอกสารตําราท่ีเป็น
กระดาษและมีความสูง ถึง 4 ช้ัน หากเกิดอัคคีภัยขึ้น บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป อาจประสบอันตราย 
รวมทั้งเกิดความสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการด้วย ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือภาวะฉกุเฉิน บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถงึ
ความสําคัญของ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบ้ืองต้น และฝกึซ้อม เพ่ือเตรียมรับมือกับ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉนิขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพบุคลากรไปสู่พ้ืนท่ี
ปลอดภัยอันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ท้ังน้ี เพ่ือลดภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นท้ังชีวิตและทรัพย์สิน สํานักวิทยบริการ จึงได้จัดกิจกรรม “กิจกรรมการ
ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ประจําป ี2563 ขึ้นเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 
แผนฉุกเฉิน เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และการอพยพหนีไฟ
ได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชํานาญ เม่ือเผชิญเหตุในระยะแรก 
และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย  
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6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือให้บุคลากร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวปฏิบัติการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและระงับเหตุ ตามแผนฉุกเฉิน เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย  

6.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้วิธีป้องกัน และวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย และรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติการเพ่ือช่วยผู้ประสบอัคคีภัย  

6.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจวิธีในการช่วยเหลือตนเอง ทรัพย์สินราชการ และอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานระงับอัคคีภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 7.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ท่ี ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ เป้าหมาย เคร่ืองมือในการวัด 
1) บุคลากรสํานักวิทยบริการมีความรู้ความเข้าใจใน

แผนฉุกเฉิน การดับเพลิงขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ 
การซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

แบบทดสอบ 

หมายเหตุ การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องสอดคล้องกับข้อมูลในข้อ 4 ความสอดคล้อง/ตอบสนองของ
โครงการกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาจากโครงการน้ี  
 
 7.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารจัดการโครงการ   
ท่ี ตัวชี้วัดความสาํเร็จ เป้าหมาย เคร่ืองมือในการวัด
1) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของบุคลากรสาํนักวิทย-

บริการ ท้ังหมด 

ใบลงทะเบียน

2) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการซ้อม
ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

บุคลากรสํานักวิทย
บริการ 68 คน 

ใบลงทะเบียน

 
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 82 คน ประกอบด้วย   
 8.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จํานวน (78) คน ประกอบด้วย 
  1) บุคลากรสํานักวิทยบริการ จํานวน  68 คน 
  2) นิสิต จํานวน 10 คน 
  8.2 วิทยากร จํานวน  4  คน   

 1) นายสําเนียง โคตรบรรเทา  ช่างเทคนิค และหัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 2) นายอุเที่ยง ชาวนาแปน ช่างเทคนิค งานบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     3) นายนพรัตน์ ศรีสมภาร ช่างเทคนิค งานบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 4) พันจ่าเอกนิมิตร บุญหล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตําบลขามเรียง 

9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นโครงการ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 
 
10. สถานท่ีดําเนินโครงการ   

สํานักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A 
 
11. แผนการดําเนินงาน   
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ
1 ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 13 กรกฎาคม 2563  
2 จัดทําโครงการและขออนุมัติ 23 กรกฎาคม 2563  
3 ติดต่อวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 15 กรกฎาคม 2563  
4 ประสานงานเทศบาลตําบลขามเรียง 17 กรกฎาคม 2563  
5 ดําเนินการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 29 กรกฎาคม 2563  
6 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสํานักวิทยบริการ 29 กรกฎาคม 2563  
7 รายงานผลต่ออธิการบดี 31 กรกฎาคม 2563  

 
12. งบประมาณ    
 - ไม่มี – 
 
13. ประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสํานักวิทยบริการ  

13.1 ทําให้หน่วยท่ีปฏิบัติในการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รู้จักแบ่งบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรในหน่วยงาน ทําให้เกิดความคล่องตัว ไม่สับสน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  

13.2 บุคลากรมีความม่ันคงและมั่นใจในระบบการป้องกันภัยพิบัติฯ ของสํานักวิทยบริการ 
13.3 ทําให้เกิดการพัฒนาระบบเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีความพร้อมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  
 
14. ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนหรือสังคม  

หากเกิดเหตุไฟไหม้ภายในสํานักวิทยบริการ สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนเป็นบริเวณกว้าง    ทํา
ให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้ สํานักวิทยบริการ จึงให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์กรท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติภัยท่ีเกิดจากอัคคีภัย ซ่ึงอาจทําให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ินของหน่วยงาน โดยสังคมได้รับประโยชน์ ดังนี้  

14.1 ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย อันจะส่งผลให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สังคมและชุมชนปลอดภัยใน
กรณีเกิดเหตุ  

14.2 เพ่ือป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น  
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ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   
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สรุปผลจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรม จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 

บุคลากรมา
ปฏิบัตงิานจริง 

จํานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลประเมิน หมายเหตุ

1. จํานวนบุคลากรเข้าอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงขั้นต้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 

68 61 61 100 เป็นไปตามเกณฑ์ บุคลากร ลา 7 คน

2. พนักงานทุกคนต้องเข้ารับฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

68 61 61 100 เป็นไปตามเกณฑ์ 
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