
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซอ้มดับเพลิงและการฝึกซอ้มหนีไฟ 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
-------------------------------- 

 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ 
๒. เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
๓. เพ่ือป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
๔. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ 
๒. ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
๓. ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
๔. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 

 

ลักษณะของโครงการ  
๑. การบรรยายทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง เคมีของการสันดาป จิตวิทยา

เมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งก าเนิดของการติดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ  
๒. การบรรยายและสาธิตอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ การใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถาน

ประกอบการ แผนดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและแผนฉุกเฉินการเตรียมรับแผนฉุกเฉิน  
๓. การบรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุด้วยมือเปล่า วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยอุปกรณ์ วิธีการปฐมพยาบาล  การใช้เครื่อง 
ชว่ยหายใจ  

๔. การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง ตลอดจนการตัดเพลิง
ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานที่ประกอบการ 
 

หัวข้อในการฝึกอบรม 
ภาคทฤษฎี 

๑. ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับไฟ 
๒. ทักษะและความรู้ในการใช้อุปกรณ์เคมีดับเพลิงขั้นต้น 
๓. ความรู้เบื่องต้นเก่ียวกับแก๊สชนิดต่าง ๆ 
๔. สัญญาณต่าง ๆ ที่ควรทราบในกรณีเกิดอัคคีภัย 

 



ภาคปฏิบัติ 
๑. การปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๒. การใช้อุปกรณ์เคมีดับเพลิงข้ันต้นในการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ ามันและสารเคมีชนิดอื่น ๆ 

 

เป้าหมาย 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ จ าวนวน ๑๐๐ คน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เป็นการเสร็จ   ตามก าหนดเวลา        ก่อนก าหนดเวลา       หลังก าหนดเวลา 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
๑. อาคาร ๑ ชั้น ๔ 
๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๘) 

 

งบประมาณในการฝึกอบรม 
 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน ๖๒,๒๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง จ านวน ๖๒,๒๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  จ่ายพอดีงบฯ        จ่ายมากกว่างบฯ       จ่ายน้อยกว่างบฯ จ านวน........................บาท 
 

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท)  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (๓ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท) 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี  

๒. ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ มื้อละ ๑๕๐ บาท   
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ๓ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท   

 
เป็นเงิน ๗,๒๐๐  บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
 
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการสาธิตการดับเพลิง 
- ค่าวัสดุส านักงาน 

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๖๒,๒๐๐ บาท 
(หกหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สรุปผล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ   

๒ เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย   
๓ เพ่ือป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย   

๔ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย   
 

สรุปผลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการ
ฝึกซ้อมหนีไฟ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ าวนวน 
๑๐๐ คน 

  

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
๑. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

    ๑.๑ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ๒๒ ๔๗ ๓๑   

    ๑.๒ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมี ๒๗ ๔๖ ๒๗   
    ๑.๓ ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริงเพ่ิมข้ึน ๒๘ ๔๘ ๒๔   

   ๑.๔ การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร ๑๙ ๔๗ ๓๔   

    ๑.๕ เนื้อหาตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้ ๓๗ ๓๔ ๒๙   
    ๑.๖ ควรจัดโครงการฝึกอบรมนี้อีก ๒๑ ๓๐ ๔๙   

๒. ความพึงพอใจด้านระยะเวลา สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน         
   ๒.๑ ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ ๑๗ ๕๘ ๒๕   

   ๒.๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ ๒๓ ๕๕ ๒๒   

   ๒.๓ ความเหมาะสมของการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๒๒ ๔๗ ๓๑   
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ คน      

 
 
 
 



สรุปผลในภาพรวม 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ 

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

- อัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจาก
อัคคีภัย 

๒. ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 
- ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป เห็นควรให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟเข้าร่วมด้วย 
- ควรจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการฝึกอบรม หรือเพ่ิมเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิด

ความน่าสนใจและท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
๓. ปัญหาและอุปสรรค 

ในบางหน่วยงานยังไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร จึง
ท าให้เป็นปัญหาในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ืองหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ าปี ๒๕๕๘ 







































 
 


