
 

บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 

 

โครงการดานสุขภาพความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (Health & Safety)  ปงบประมาณ 2557 

1.หลักการและเหตผุล 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 

2554 และกฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเก่ียวของ ... 
 การวางแผนดานความปลอดภยัของคณะควรไดรับการทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ บคุลากรและ

นักศึกษาควรจะตองรับทราบแผนและเขาใจวิธีการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดเหตุ เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 
 เพ่ือคุมครองสวัสดภิาพของบคุลากรและนักศึกษา ลดความเสีย่งอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินอัน

เน่ืองมาจากอุบตัิภยัตางๆ ใหคณะเปนสถานท่ีราชการท่ีมีความปลอดภยั บุคลากรและนักศึกษามีความพรอมรับ

สถานการณและเหตฉุุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได 
 
2.วตัถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนดานความปลอดภยัของคณะ ซ่ึงอาจรวมถงึนโยบายดานอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานดวย 

2. เพ่ือถายทอดนโยบายและแผน ใหความรูความเขาใจตอแนวปฏิบัติในการปองกันและรองรับเหตฉุุกเฉิน สู

บุคลากรและนักศึกษา 

 
3.เปาหมายการดําเนินการ 

1. คณะมีแผนดานความปลอดภยัเพ่ือปองกันและรองรับเหตฉุุกเฉนิท่ีเหมาะสมตอสภาวการณในปจจุบันของ

คณะ 

2. บุคลากรและนักศึกษารับทราบแผนและแนวปฏบิัติในการปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉินของคณะ และ

สามารถปฏิบัตตินไดอยางเหมาะสมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

  4.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางเดือน มิถุนายน- กันยายน 2557 

 

5. สถานที่ ดําเนินโครงการ 

       อาคารบรรยาย AR02  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

6. ผูที่รับผิดชอบโครงการ 

       งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 



7. งบประมาณและ แผนงาน 

 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
รูปแบบกิจกรรม กลุมเปาหมาย งบประมา

ณ 

1. สัมมนาผูบริหารเพ่ือปรับปรุง

นโยบาย แผน และแนวปฏบิัตดิาน

ความปลอดภยั 

12 มิ.ย. 57 สัมมนา/ใหคําปรึกษา

โดยวิทยากรจาก

ภายนอก* 

ผูบริหาร 
หัวหนางานบริหาร

ฯ 

650 

2. แตงตัง้คณะทํางานปองกันความ

เสี่ยงดานความปลอดภยั / จัดทํา

คูมือความปลอดภยั 

ก.ค. 57 แตงตัง้คณะทํางาน / 

กําหนดบทบาทและ

หนาท่ี / จัดทําเอกสาร 

 2000 

3. ประชุมเพ่ือถายทอดแผนและ

แนวปฏิบตัิดานความปลอดภยั / 

อบรมและฝกซอมการปองกัน

อุบัติภยัและอัคคีภยั การดับเพลิง 

การปฐมพยาบาล 

ส.ค. 57 อบรมและฝกปฏิบตั ิ บุคลากร นักศึกษา 17350 

4. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ก.ย. 57 สํารวจการรับรูและ

ความเขาใจแผนและ

แนวปฏิบตัิดานความ

ปลอดภยั 

กลุมตัวอยาง

บุคลากรและ

นักศึกษา 

 

5. รายงานผลการดําเนินงานดาน

ความปลอดภยัฯ 
ก.ย. 57 สรุปผลสัมฤทธ์ิแตละ

กิจกรรม / จัดทํา

รายงานสรุป 

หัวหนาโครงการ

และผูประสานงาน

โครงการ 

 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 20,000 

 
 

 

8.ตัวบงชี้ผลการดําเนินโครงการ 
1. มีแผนและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย พรอมเอกสารประกอบที่สามารถใชอางอิงได 

2. มีคณะทํางาน/บุคลากร ที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายบทบาทหนาที่ตามแผนและแนวปฏิบัติดานความ

ปลอดภัย 

3. บุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมชี้แจงและฝกซอมการปองกันอุบัติภัยไมต่ํากวารอยละ 70 

4. มีการดําเนินการปองกันไมใหเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหากเกิดเหตุแลวสามารถรองรับไดตามแผน 

 



 

สรุปการประเมินผล 

 

โครงการดานสุขภาพความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (Health & Safety)  ปงบประมาณ 2557 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

******************************** 

ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหาร อาจารย บุคลากร รวม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 4 3 6 13 

รอยละ 77.86 77.24 75.24 76.78 

 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็น  

 2.1 เกณฑการประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมิน 

  มากที่สุด  มีคาคะแนนเทากับ  5 

  มาก  มีคาคะแนนเทากับ   4 

  ปานกลาง  มีคาคะแนนเทากับ   3 

  นอย  มีคาคะแนนเทากับ  2 

  นอยที่สุด  มีคาคะแนนเทากับ  1 

 2.2 เกณฑคาเฉล่ียในการประเมิน 

  คาเฉล่ีย  0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด (1) 

  คาเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย (2) 

  คาเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง (3) 

  คาเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (4) 

  คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด (5) 

 



 

สรุปการประเมินผล 

 

1. สถานภาพผูประเมิน 

 ไดแก ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 13 คน (แบง

ออกเปนผูบริหาร 4 คน อาจารย 3 คน และ บุคลากร 6 คน)  และการแสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังน้ี 
 

2. สรุปการประเมินผลโครงการ 

1. ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม - กอนเขาประชุม จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  38.46 

ลําดับที่  2  ระดับ  นอย  คิดเปนรอย  38.46  

ลําดับที่  3  ระดับ  ดี  คิดเปนรอยละ   23.08 

สรุป ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม - กอนเขาประชุม คิดเปนคาเฉล่ียที่ 2.85 หรือรอยละ 56.92  อยูใน

ระดับ ปานกลาง 
 

2. ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม – หลังเขาประชุม จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดี  คิดเปนรอยละ      61.54 

ลําดับที่  2  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ      23.08  

ลําดับที่  3  ระดับ  นอย   คิดเปนรอยละ      15.38 

สรุป ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม – หลังเขาประชุม คิดเปนคาเฉล่ียที่ 3.92 หรือรอยละ 78.46  อยูใน

ระดับ มาก 
 

3. ความเหมาะสม ของการจัดสถานที่  จําแนกเปน 

 ลําดับที่  1 ระดับ  ดี   คิดเปนรอยละ      53.85 

ลําดับที่  2  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ      46.15 

ลําดับที่  3  ระดับ  - คิดเปนรอยละ      - 

สรุป ความเหมาะสม ของการจัดสถานที่  คิดเปนคาเฉล่ียที่ 3.54  หรือรอยละ 70.77  อยูในระดับ ปานกลาง 

 

4. ความเหมาะสมของกิจกรรมและพิธีการ จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดี   คิดเปนรอยละ     76.92 

ลําดับที่  2  ระดับ  ดีมาก  คิดเปนรอยละ     23.08 

ลําดับที่  3  ระดับ  -  คิดเปนรอยละ     - 

สรุป ความเหมาะสมของกิจกรรมและพิธีการ คิดเปนคาเฉล่ียที่  4.23 หรือรอยละ 84.62 อยูในระดับ มาก 
 

 

 

 



5. ความเหมาะสมการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดี   คิดเปนรอยละ  53.85 

ลําดับที่  2  ระดับ  ดีมาก  คิดเปนรอยละ  38.46 

ลําดับที่  3  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  7.69 

สรุป ความเหมาะสมการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม คิดเปนคาเฉล่ียที่  4.31  หรือรอยละ 86.15 อยูในระดับ มาก 

 

6. การใหคําปรึกษาของวิทยากร จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดีมาก   คิดเปนรอยละ  61.54 

ลําดับที่  2  ระดับ  ดี  คิดเปนรอยละ  38.46 

ลําดับที่  3  ระดับ  -  คิดเปนรอยละ  - 

สรุป การใหคําปรึกษาของวิทยากร จําแนกเปนคิดเปนคาเฉล่ียที่  4.62  หรือรอยละ 92.31 อยูในระดับ มากที่สุด 

 
 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม  จําแนกเปน 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดีมาก   คิดเปนรอยละ  42.86 

ลําดับที่  2 ระดับ  ดี  คิดเปนรอยละ  39.68 

ลําดับที่  3  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  17.46 

สรุป  ความพึงพอใจ กอน ดําเนินการโครงการคิดเปนคาเฉล่ียที่  4.08  หรือรอยละ 81.54 อยูในระดับมาก 

  

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 

ลําดับที่  1  ระดับ  ดี   คิดเปนรอยละ  76.92 

ลําดับที่  2 ระดับ  ดีมาก   คิดเปนรอยละ  15.38 

ลําดับที่  3  ระดับ  ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  1.23 

สรุป  ความพึงพอใจ หลัง ดําเนินการโครงการคิดเปนคาเฉล่ียที่  4.08  หรือรอยละ 80.32 อยูในระดับ มาก 

 

สรุป   ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนลานสัก เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- คิดเปนคาเฉล่ียภาพรวมที่ 3.80   

- คิดเปนรอยละ 76.78  

- อยูในระดับ มาก 

- ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13  

3. ขอเสนอแนะ 

- ไมมี



 

 

 

สรุปผลประเมินโครงการดานสุขภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม (Health & Safety) ป 2557 

    

ลําดับ หัวขอการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

รวม คาเฉล่ีย รอยละ แปรผล 

  

มากที่สุด

(5) 
มาก(4) ปานกลาง(3) นอย(2) นอยท่ีสุด(1) 

  

1 
ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม -กอนเขารวมประชุม จํานวน 0 3 5 5 0 13 

2.85 56.92 
ปานกลาง    รอยละ 0.00 23.08 38.46 38.46 0.00 100 

 
2 ความรูความเขาใจในหัวขอการประชุม -หลังเขารวมประชุม จํานวน 2 8 3 0 0 13 

3.92 78.46 
มาก  

 

รอยละ 15.38 61.54 23.08 0.00       0.00 100 

 
3 

ความเหมาะสมของการจัดสถานท่ี จํานวน 0 7 6 0 0 13 
3.54 70.77 ปานกลาง 

   รอยละ 0.00 53.85 46.15 0.00 0.00 100 

 
4 

ความเหมาะสมของกิจกรรม พิธีการ จํานวน 3 10 0 0 0 13 
4.23 84.62 

มาก    รอยละ 23.08 76.92 0.00 0.00 0.00 100 

 
5 

ความเหมาะสมของการจัดอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 5 7 1 0 0 13 
4.31 86.15 

มาก    รอยละ 38.46 53.85 7.69 0.00 0.00 100 

 6 การใหคําปรึกษาของวิทยากร จํานวน 8 5 0 0 0 13 
4.62 92.31 

  

     รอยละ 61.54 38.46 0.00 0.00 0.00 100 มากท่ีสุด 

 
7 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม จํานวน 4 6 3 0 0 13 
4.08 81.54 

มาก    รอยละ 30.77 46.15 23.08 0.00 0.00 100 

 
8 

ความพึงพอใจในภาพรวม จํานวน 2 10 1 0 0 13 
4.08 81.54 

มาก    รอยละ 15.38 245.28 1.23 0.00 0.00 93.53 

 คาเฉลี่ยภาพรวม 3.86 77.14 มาก 

 คิดเปนรอยละ 77.14     

 จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 13   

  



             

             

 

 

 

 



 


