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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีแผนงานและโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทาง
วิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะทางด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จากรายงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองระบาด
วิทยากระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า อัตราชุกของการป่วยตาย และอัตราพิการของคนไทยจากภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน ความดัน และอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความสามารถในการให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนได้  
 

 ด้วยเหตุนี้  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  เล็งเห็นความส าคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จึงได้ 
จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความสามารถในการให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนนี้ขึ้นมา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   2. เพ่ือส่งเสริมความรู้และวิธีการการขอรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แก่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
1.3 ความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 1. สอดคล้องกับ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต
บัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน 
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 3. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3. 
นักศึกษา ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต และ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต  
 
1.4 ชอบเขตโครงการ 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - กองกิจการนักศึกษานัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 2. สถานที่ด าเนินงานโครงการ   
  - ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศกึษา ชั้น 2 มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
 3. ก าหนดการจัดโครงการ  
  - ๑ วัน  ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ    
  - อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ   
 5. ตัวชีว้ัดโครงการ (ให้ระบุให้ชัดเจน) 
  - เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  52 คน ประกอบด้วย 
   - อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน 
 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    
  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 
 เชิงเวลา (ร้อยละ) 
  ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
  งบประมาณท่ีใช้  งบประมาณค่าบ ารุงด้านสุขภาพและอนามัย  จ านวน  12,200  บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักศึกษาตระหนักในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ 
นักศึกษามีความรู้และช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ พร้อมทั้งนักศึกษาพัฒนา
ศักยภาพเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
2.1 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
 
แผนการใช้จ่าย 
 งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)  

 
ปี พ.ศ. 2563 

ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย 

1.วางแผนการด าเนินการ  
(P) (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             
2.การด าเนินการจัดโครงการ 
(D) (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             
3.การติดตาม ประเมินผล  
(C)  (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

            

 
2.2 งบประมาณ  
  งบประมาณค่าบ ารุงด้านสุขภาพและอนามัย  จ านวน  12,200  บาท  
 
2.3 ก าหนดการด าเนินโครงการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 

ในวันพธุ  ที่  19  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศึกษา  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (พ้ืนที่นามน) 

 
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน  
08.00 – 08.15 น. พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
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09.00 – 10.00 น. ภำคทฤษฎี หลักการปฐมพยาบาลภาวะหมดสติ การชัก โรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  

10.00 – 10.20 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.20 – 12.00 น. ภำคปฏิบัติ การประเมินผู้บาดเจ็บการจัดท่านอนที่ปลอดภัยการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

(CPR) การปฐมพยาบาลผู้ส าลัก กรณีรู้สึกตัว 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.15 น. ภำคทฤษฎี เลือดออกและการห้ามเลือด ข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาท่อนล่างหัก การ

เข้าเฝือกชั่วคราว การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.30 – 16.00 น. ภำคปฏิบัติ การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาท่อนล่างหัก การเคลื่อนย้ายแบบอุ้ม

นั่งบนมือแบบจบั 2,3,4 มือ 
16.30  น.        ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
   
หมำยเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 ผลด ำเนินงำน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

3.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 มีภาพกิจกรรมดังนี้ 

 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563     
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ส่วนที่ 4 สรุปผลด ำเนินงำน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2563 
 

4.1 สรุปผลการด าเนินงานจากการแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากร่วมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หัวข้อประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(5 คะแนน) 
ระดับ 

.ความพึงพอใจ 
1. มีความรู้และทักษะในการอบรมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เพ่ิมข้ึน 4.56 ดีมาก 
๒. สามารถน าการใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เพ่ิมขึ้น 4.82 ดีมาก 
3. มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในการปฐมพยาบาล และ
สามารถแก้ไขปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมข้ึน 

4.62 ดีมาก 

4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้ 
เพ่ิมข้ึน 

4.44 ดีมาก 

5. มีความสามารถประยุกต์ความรู้ ท าความเข้าใจ และทักษะการปฐม
พยาบาลในด้านต่าง เพิ่มข้ึน 

4.84 ดีมาก 

6. มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 4.68 ดีมาก 
7. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ สรุปประเด็น อย่างสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน 

4.40 ดีมาก 

รวม 4.62 ดีมาก 
 
4.2 สรุปผลการด าเนินงานจากการสนทนาร่วมกับนักศึกษา 
 จากการสอบถาม และพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษามีความรู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมนี้ 
 2. กิจกรรมมีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมากท าให้นักศึกษาไดค้วามรู้และประทับใจเป็นอย่างมาก 
 3. ต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อีก 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกอุบัติเหตุและภำวะฉุกเฉินทำงกำร

แพทย์ของนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563   
 

 
 
 

19 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อำคำรกิจกำรนักศึกษำ ชั้น 2 

 

งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
สิงหำคม 2563 
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ค ำน ำ 
 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นในการปรับตัวของนักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษาได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ง
ประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างจิตส านึก จึงนับเป็นโอกาสใน
การน าแง่มุมของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการพัฒนาและน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้เพ่ือสามารถถ่ายทอดได้ แต่
ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ท าให้การดูแลและป้องกันจากค่านิยมที่ไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ ตามมา จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและความ
เข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือการพัฒนาประเทศและการดูแลสุขภาพควบคู่กัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาให้
สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นมากจ าเป็นอย่างที่จะต้องสร้างเสริมประสบการณ์จริงเพ่ือสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีประโยชน์ และแก้ไขสถานการณ์ขึ้น จึงได้ริเริ่มจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
2563  นี้ขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดขึ้น  ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ได้ผลดังการรายงานสรุปเล่มนี้  
  

 
 

                  จัดท าโดย 
นางสาวชุติปภา  โคกลือชา 

                    นักวิชาการศึกษา 


