รายงานสรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

จัดทาโดย
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่าย
พัฒ นานัก ศึก ษาและสารสนเทศ คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้ นัก ศึก ษา
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุหรือบุคคลใกล้ชิดในชุมชนของตนเองในเบื้องต้น
ได้อย่างถูกวิธีก่อนนาส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ และ
หวังว่าโครงการฯนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีกำรดำเนินงำน
บทที่ 3 สรุปผลกำรดำเนินกำร
ภำคผนวก
- สาเนาเอกสารราชการ
❖ สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ
CPR เพื่อชุมชน
- กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
- ประมวลภาพกิจกรรม

หน้ำ
1
3
4

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันแต่ละบุคคลมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุทุกเวลา ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้พบ
และเกิ ดขึ้นกั บ ตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อนัก ศึ ก ษาออกไปฝึก งานหรือการด าเนิ นชีวิตชีวิตประจ าวัน
นัก ศึก ษามี โอกาสที่ จ ะได้พ บกั บ ผู้ป ระสบเหตุ จ ากบุ ค คลใกล้ ชิด ตามท้ องถนน หรืออุ บั ติ เหตุ ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งหากผู้พบเห็นมีความรู้เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
แล้ ว จะสามารถช่ วยเหลื อ ผู้ อื่ น และสามารถบรรเทาความเจ็ บ ปวด ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นก่ อ นน าส่ ง
โรงพยาบาลได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาควรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพเบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กู้ชีพ CPR เพื่อ ชุมชน เพื่ อให้นักศึก ษาได้มี ความรู้ ในการช่ วยเหลือผู้ป ระสบเหตุเบื้องต้น และช่วยลดความ
รุนแรงของอุ บั ติ เหตุ สามารถนาความรู้นี้ไปใช้ ป ระโยชน์ได้ในชีวิต ประจ าวั น โดยโครงการนี้ ได้ รับ ความ
อนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาทีเ่ ข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
2. เพื่อให้นักศึกษาทีเ่ ข้ารับการอบรมตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาลได้
3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาล
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
เชิงคุณภำพ
- นักศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ขอมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ความพึงพอใจของของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดผลกระทบ
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ทางวิชาการที่เพิม่ ขึ้นและสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของตนเองได้

2

สถำนที่ดำเนินกำร
ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธี
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บทที่ 2
วิธีกำรดำเนินงำน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน เป็นโครงการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาลผู้ประสบหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี
ก่ อ นน าส่ ง โรงพยาบาล ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายในโครงการนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 60 คน โดยมีขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนี้
ขั้นตอนเตรียมกำร
1. รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
2. นักวิชาการศึกษา ประสานหน่วยงาน/วิทยากร เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม
3. นักวิชาการศึกษา ดาเนินการจัดทาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR
เพื่อชุมชน
4. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
5. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำร
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน
3. คณบดึคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดโครงการ
3. วิท ยากรจากศู นย์ ก ารแพทย์ฉุก เฉิน โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา ดาเนินอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารให้แ ก่
นักศึกษา
4. พิธีก รกล่ าวปิดโครงการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒ นานัก ศึกษาฯมอบของที่ ระลึกให้คณะวิทยากร
พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษา
ขั้นตอนหลังดำเนินกำร
สรุปผลโครงการและทาเป็นรูปเล่ม
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บทที่ 3
สรุปผลกำรดำเนินกำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน
เมื่ อวันที่ 13 กุ มภาพั นธ์ 2562 ณ ห้องประชุม บราแง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏยะลา
ทั้ ง นี้ มีนั ก ศึก ษาเข้าร่วม จ านวน 80 คน โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ต ระหนัก ถึง ประโยชน์ข องการปฐมพยาบาล
ผู้ประสบหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีก่อนนาส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตำมเพศ
เพศ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชำย
หญิง
รวม

12
38
50

24
76
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 50 คน เป็นเพศชาย จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 24 และเพศหญิง จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตำมช่วงอำยุ
ช่วงอำยุ (ปี)
อายุ 18 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จำนวน (คน)
27
23
50

ร้อยละ
54
46
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น โครงการฯ จ านวน 50 คน จ าแนกตามช่ ว งอายุ
แบ่งออกเป็น อายุระหว่าง 18 – 20 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และอายุมากกว่า 20 ปี จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 46
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ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตำมหลักสูตร
หลักสูตร
ภาษาไทย คบ.
ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ คบ.
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
ภาษาจีน
ภาษามลายู คบ.
ภาษามลายู ศศ.บ.
ภาษาอาหรับ
นิติศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
สารสนเทศศาสตร์
การบัญชี
รวม

จำนวน (คน)
3
3
5
6
3
2
6
4
3
3
2
3
3
1
3
50

ร้อยละ
6
6
10
12
6
4
12
8
6
6
4
6
6
2
6
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 50 คน หลักสูตรที่มีนักศึกษาตอบแบบ
ประมินความพึงพอใจฯมากที่สุด คือ หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา
คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และหลักสูตรที่มีผู้ตอบแบบประเมินฯน้อย
ที่สุด คือ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
ตำรำงที่ 4 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตำมตำแหน่ง
ชั้นปี
สโมสรนักศึกษา
ประธานสาขา
ตัวแทนสาขา
รวม

จำนวน (คน)
16
7
27
50

ร้อยละ
32
14
54
100.0
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิ นโครงการฯ จ านวน 50 คน คน จ าแนกตามตาแหน่ ง
แบ่งออกเป็น สโมสรนักศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 , ประธานสาขา จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 และตัวแทนสาขา จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54
ตำรำงที่ 5 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตำมชั้นปี
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม

จำนวน (คน)
18
9
23
50

ร้อยละ
36
18
46
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น โครงการฯ จ านวน 65 คน คน จ าแนกตามชั้ น ปี
แบ่งออกเป็น ชั้นปีที่ 1 จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 , ชั้นปีที่ 2 จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ
ชั้นปีที่ 3 จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำงๆต่อกิจกรรม
ตำรำงที่ 6 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร

4.28
4.10

0.54
0.65

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก

4.14
4.17

0.67
0.62

มาก
มำก

1. ด้ำนกำรให้บริกำร
1.1 บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
1.2 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
1.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภำพรวม

S.D.

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.65 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับ มากที่ สุด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศของการจัดกิจ กรรม , ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน
ตำรำงที่ 7 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.2 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ภำพรวม

S.D.
4.04
4.12
4.08

0.69
0.69
0.69

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มำก
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จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ที่ ระดับ 4.08 ซึ่ง มี
ความพึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ตำรำงที่ 8 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร
3. ด้ำนวิทยำกร
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3.2 ความสามารถในการอธิบาย/ความครบถ้วนของข้อมูล
ภำพรวม

S.D.
4.52
4.48
4.50

0.61
0.61
0.61

ควำมพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มำก

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึ งพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้ บ ริก าร โดยรวมอยู่ที่ ร ะดับ 4.50 ซึ่ง มี
ความพึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการอธิบ าย/ความครบถ้วนของ
ข้อมูล
ตำรำงที่ 9 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกำรนำไปใช้

4.46

0.54

ควำมพึง
พอใจ
มาก

4.46
4.20

0.58
0.67

มาก
มาก

4.37

0.60

มำก

4. ด้ำนกำรนำไปใช้
4.1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพิ่มขึ้น
4.2 นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาล
4.3 นักศึกษาสามรถปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้
ภำพรวม

S.D.

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจด้านการนาไปใช้ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.37 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพิ่มขึ้น และนักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาล มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมา คือ นักศึกษาสามรถปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
ตำรำงที่ 10 ภำพรวมของโครงกำร
ประเด็น
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านวิทยากร
4. ด้านการนาไปใช้
ภำพรวม

S.D.
4.17
4.08
4.50
4.37
4.28

0.62
0.69
0.61
0.60
0.63

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก
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จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.28 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านวิทยากร มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการนาไปใช้ , ด้านการให้บริการ และด้านสิง่ อานวยความสะดวก ตามลาดับ
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
= 4.28  100
5
= 85.6
จากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมผู้เข้า ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อ
ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ 85.6
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมที ่ต ้อ งการให้น ัก ศึก ษาคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาลผู้ประสบหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี
ก่ อ นน าส่ ง โรงพยาบาลนั้ น คณะฯได้ เชิ ญ วิ ท ยากรผู้ มี ค วามรู้ ความชานาญ จากศู น ย์ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาอบรมเชิงปฏิบัติการฯให้แก่นักศึก ษาและได้ให้นักศึกษาทุก คนได้ร่วมฝึกปฏิบัติไป
พร้อมกับการแนะนาของวิทยากรอย่างใกล้ชิด ผลจากการอบรมฯ พบว่า นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุมากขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยและนาใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น เพราะ
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
2. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติ และอุปกรณ์ในการสาธิตให้มากขึ้น
3. ควนเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติมากขึ้น
4. วิทยากรมีความรู้ ความชานาญ และบรรยากาศในการอบรมสนุกสนาน

ภาคผนวก

กำหนดกำรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกู้ชพี CPR เพือ่ ชุมชน
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมบรำแง ชัน้ 3 อำคำรสังคมศำสตร์
........................................
เวลา 13.00 - 13.30 น.

นักศึกษาลงทะเบียน และเข้าห้องประชุม

เวลา 13.30 – 13.45 น.

อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ กล่าวรายงาน
และพิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 13.45 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ CPR โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
.............................................................

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์
*****************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
 เพศชาย
 เพศหญิง
อายุ
 อายุ 18-20 ปี  มากกว่า 20 ปี
หลักสูตร ……………………………………………………………………………..(โปรดระบุ)
ตาแหน่ง  สโมสรนักศึกษา
 ประธานสาขา  ตัวแทนสาขา
ชั้นปี
 ปี 1  ปี 2  ปี3
 ปี 4
 ปี 5
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ต่อกิจกรรม
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็น
1. ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
1.1 บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
1.2 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
1.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.2 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
3. ความพึงพอใจด้านวิทยากร
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3.2 ความสามารถในการอธิบาย/ความครบถ้วนของข้อมูล
4. ความพึงพอใจด้านการนาไปใช้
4.1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพิ่มขึ้น
4.2 นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาล
4.3 นักศึกษาสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการกู้ชพี CPR เพื่อชุมชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมบราแง ชัน้ 3 อาคารสังคมศาสตร์
..................................................................

