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ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปีงบประมาณ  2560 

รหัสโครงการ : ................/2560 



ก 

ค าน า 
 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับ โครงการ
บริการวิชาการ “การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์
ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งเน้น
ให้นักศึกษาได้เข้าใจความเป็นมาของธุรกิจการบินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทักษะการน าเสนอ รวมทั้งเป็น
การน าความรู้ไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะท าให้ผู้ที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสรับความรู้และความเข้าใจที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการจากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ัง
สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้ รวมถึงการประกอบอาชีพ  

รายงานฉบับนี้ เป็นผลการด าเนินงานตามงบประมาณแผ่นดินของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซ่ึงก าหนดการบริการวิชาการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้สรุปผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือเป็น
ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป   

 
 

เทพลักษณ์  โกมลวณิช 
                                   ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                         10 เมษายน 2561 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ “การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยการ

ใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน” 

2. ประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 

 สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 

 ยาเสพติด 

 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 

 การปลูกป่า 

 อ่ืนๆ 

3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของผลงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) : นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช 

5. รายช่ือคณะผู้ด าเนินโครงการ : 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 

1. นางกรวินท์  กังวล    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
2. นายปวีณ  ชาคริยานุโยค   สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์   สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
4. นายกังวาล  โพธิ์ทอง    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
5. นาย Mohammed Darma Rizal Khairiree สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
6. นาย Robert Henry Heathfield  สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
7. นส.รจนารถ  วรมนตรี    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 

6. รายช่ือนักศึกษาร่วมโครงการ 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 

1) นายภูริพันธ์ ปัณฐปฐมพัชร์     สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
2) นายภาสพงศ์ โชติสุภา     สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
3) นางสาวกูอารฟะห์ พระศรีณวงค์   สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ
4) นางสาวศิริพร ผุยโสภา     สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ
5) นางสาวพิมลดา ค าบุญเรือง    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
6) นางสาวชิตกมล พูลทอง    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
7) นางสาวศรสวรรค์ ทิพย์การเงิน    สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 
 

7. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์ 

สาขาธุรกิจการบิน ซึ่งมีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถด้านอาชีพต่างๆ ในธุรกิจสาย
การบิน การที่เป้าหมายดังกล่าวนี้จะส าเร็จลุล่วงได้นั้น นอกเหนือไปจากหลักสูตรที่มีคุณภาพครอบคลุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงแล้ว ความรู้จากรายวิชา Airline Safety 
Management และรายวิชา English for Airlines Operation and Management สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมเสริมได้เช่นกัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการเข้าร่วมสร้าง
ประสบการณ์จากการค้นคว้าหาความรู้ และน าความรู้ในห้องเรียนมาจัดนิทรรศการ สัมมนา และเผยแพร่
ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบิน ให้แก่ชุมชน โดย
โครงการบริการวิชาการครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะได้รับหากมีการเดินทางโดยเครื่องบิน รวมถึง
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในมิติของการพัฒนาตนเองให้รู้จักการวางแผน การสื่อสารต่อสาธารณะ และการ
สร้างความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
7.1 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสารด้านความปลอดภัย 

7.2 เพ่ือให้ความรู้กับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน ให้รู้จักประโยชน์และวิธีรัดเข็มขัด 
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7.3 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัยนานาชาติ ในการจัดนิทรรศการและการ

จัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของภาษาอังกฤษ และอุตสาหกรรมการบิน แก่

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

9. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (โปรดระบุวันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรม) 
วันที่ 2-3 เมษายน 2561 

10. สถานที่ด าเนินการ (โปรดระบพุื้นที่ด าเนินการ/จังหวัดให้ชัดเจน) 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม 

11. ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นก (ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์) 
เบอร์ติดต่อ – อีเมล nom_4455@hotmail.com 

12. แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ (ระบุวันที่) 

1. เสนอรายละเอียดโครงการเ พ่ือขออนุมัติ
โครงการ        

2. แต่งตั้งกรรมการด าเนินโครงการ        
3. ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบ 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. เขียนรายงานสรุปผลโครงการส่งภายใน 7 วัน

หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

1 – 30 พฤศจิกายน 2560 
อนุมัติ 20 ธันวาคม 2560  

11 มกราคม 2561 
11 มกราคม 2561 

 
ช่วงวันที่ 2-3 เมษายน 2561 

10 เมษายน 2561 
10 เมษายน 2561 

 

 
13. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/ชาวบ้าน     ผู้น าชุมชน     ผู้บริหาร  
 อ่ืน ๆ (ระบุ) นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 

14. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 158 คน 
14.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จ านวนรวม 158 คน 

 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน 18 คน 
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 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 0 คน 

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน 140 คน 

 14.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จ านวนรวม ......... คน 

 1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน................คน 

  2) ศิษย์เก่า     จ านวน................คน 

15. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

16. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
16.1. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในความร่วมมือให้ความรู้ 
(โปรดอธิบายผลการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพให้ชัดเจน  
ซึ่งต้องระบุสถานที่ด าเนินการส ารวจความต้องการ) 

หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน  

17. ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อด าเนินการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

............................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ............................................................  
(โปรดระบุหน่วยงานท่ีท าความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ) 

หลักฐานประกอบ : เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

18.1. IAL3310 Airline Safety Management 
18.2. IAC1202 English for Airline Operation and Management        
(โปรดระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่น าองค์ความรู้มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการ และอธิบายรายละเอียดการบูร
ณาการองค์ความรู้นั้นๆ ให้ชัดเจน เช่น บูรณาการกับรายวิชา SIM 2110 เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชด าริ ใน
สัปดาห์ที่ 5 การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยการน าองค์ความรู้ เรื่อง การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีชุมชน และนักศึกษาได้ร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมโดยการคิด วิเคราะห์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม)   
หลักฐานประกอบ :  
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชา
นั้นๆ 
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2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบรุายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ มคอ.3  และ ต้องมี
การระบุรายละเอียดการบูรณาการในหัวข้อประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดวิชา 
*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งล่าสุดอยู่
ในช่วงระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560 เท่านั้น 

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

19.1. ............................................................................................................................. ..... 
19.2. ............................................................................................................................. .....    
หลักฐานประกอบ : เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 เท่านั้น 

20. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ
สร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
.............................................................................................................................. .......................  
............................................................................... ......................................................................  
............................................................................................................................. ........................  

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พร้อมระบุสัปดาห์ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และแนบภาพถ่ายเพ่ิมเติม 

หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานวิจัย โปรดแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 เท่านั้น   

21. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 25,000  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  25,000  บาท 

1.  หมวดค่าตอบแทน         12,000 บาท 
2.  หมวดค่าใช้จ่าย                      10,000 บาท 
3.  หมวดค่าวัสดุ                          3,000 บาท 
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22. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000*6 ชม.*2 วัน) 12,000 
   
2. หมวดค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 100 ที่ๆ ละ 35 

บาท จ านวน 2 วัน 
 

7,000 
   
3. หมวดค่าวัสดุ 1. ค่าอุปกรณต์่างๆส าหรับเล่นเกม 

2. ค่ากระเป๋าผ้าที่ระลึก จ านวน 200 ใบ 
2,000 
4,000 

   
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ไม่มี 0 
   
5. หมวดอ่ืนๆ  ไม่มี 0 

รวม  25,000 
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เงินคืนโครงการ  0 
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

23. แผนการใช้งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
(กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

แผนการด าเนินงาน) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค. - มี.ค. 61) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. วางแผนการด าเนินงาน   10% 5,000 

2. การประชาสัมพันธ์   10% 5,000 
3. เริ่มด าเนินโครงการ   60% 15,000 
4. ติดตามผล   15% - 
5. สรุปผลการรายงาน   15% - 

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต ์
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24. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
24.1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติท่ีถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน 
24.2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ในฐานะผู้โดยสารที่รู้จักประโยชน์ และรวมถึงวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย 

24.3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อตัวเองและคนอ่ืน รวมถึง

การใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเครื่องบิน 

25. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

26. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ จ านวน
ผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ ครู/
อาจารย์/
นักศึกษา 

ชุมชน/
ชาวบ้าน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ด้านความพึงพอใจ 100* 95** 98.6   80  
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 100* 95** 96.4   80  
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

100* 95** 98.3   80  

*  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ครู/อาจารย/์ นิสิตนักศึกษา) 
**  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 

27. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  

  ระบุ นักศึกษาได้แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ได้จริง และนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย 
  องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 

 ระบุ นักศึกษาสามารถบูรณาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมระหว่างชั้นเรียนได้ 

หลักฐานประกอบ : เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

28. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ (ส าคัญมาก) 
นักศึกษาผู้ที่ผ่านการเรียนรู้จากในห้องเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และสามารถจัดการความรู้ จากการที่
ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็นหมวดหมู่ในการอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยทางบก ทาง
น้ า หรือทางอากาศ ซึ่งสรุปเนื้อหาสุดท้ายน าไปประกอบการอธิบายในเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบิน 
และสามารถท าให้นักเรียนที่ได้รับบริการวิชาการสามารถตระหนักถึงความปลอดภัยที่ตนจะพึงปฏิบัติและ
น าไปถ่ายทอดต่อได้ 

 (โปรดอธิบายรายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการพอสังเขป โดยต้องสอดคล้องกับความรู้เอกสารประกอบการ
อบรมในภาคผนวก) 

29. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหา 
28.1 สถานที่จัดการบริการมีความกว้าง ท าให้กิจกรรมกลุ่มย่อยมีเสียงตีกัน ต้องวางแผนในเรื่องกิจกรรม 

และขนาดของห้องในครั้งต่อไป 
 
 

 
       ลงชื่อ นายเทพลักษณ์  โกมลวณิช 
              (นายเทพลักษณ์  โกมลวณิช) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ



 
 

  

บทสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการด าเนินการในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ “การสร้างเสริมความปลอดภัยในการ
เดินทางทางอากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการด าเนินงานวิจัยเพื่อน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยบูรณาการเนื้อหาที่ได้จากการวิจัย เข้าสู่
บทเรียน และประยุกต์กับศิลปวัฒนธรรมการเดินทาง ซึ่งผลการด าเนินงานในครั้งนี้นั้น พบว่า นักเรียน
ผู้เข้าร่วมมีความสนใจ และรับรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน แต่
เนื่องจากการด าเนินงานค่อนข้างไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากอาจารย์เจ้าของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
ในครั้งนี้ ได้ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ ส่งผลให้การด าเนินงานต่อเนื่องมีอุปสรรคในการด าเนินงาน
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สาขาธุรกิจการบิน ได้พยายามปรับงานอาจารย์ให้สอดคล้องและด าเนินงานตามรูป
แบบเดิม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและนักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้ และนักเรียนผู้รับสารความรู้ได้รับความรู้และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อแก่บุคคลในครอบครัวได้  
ทั้งนี้เป้าหมายของการบริการวิชาการในครั้งนี้ยังไม่สามารถแน่ชัดได้ว่า นักเรียนผู้ได้รับความรู้ได้น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การบริการวิชาการในเรื่องความปลอดภัยนี้ยังควรมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน โดยผลความพึงพอใจในงานบริการวิชาการครั้งนี้อยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 95.0 ตามเป้าหมาย  
 

กิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการ 
(อธิบายตามราย
กิจกรรมย่อย) 

การเชื่อมโยงบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ขั้นที่  1 ส ารวจความ
ต้องการ 

มอบหมายกิจกรรมให้
นักศีกษาส ารวจความ
ตระหนักรู้ด้านความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร 

การสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับ ความ
ปลอดภัยโดยการท า
แบบสอบถาม 

การสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทั้งทางบกและ
ทางอากาศเพ่ือคนไทย 

ขั้นที่  2 เสนอ
รายละเอียดโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

น าเนี้อหา English for 
Airline Operation and 
Management 
มาเป็นแนวทางในการ
สอนทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิตและการ

เสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

การสร้างเนื้อหา
วัฒนธรรมทางความ
ปลอดภัยทั้งทางบกและ
ทางอากาศ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวิจัย และการ
เรียนการสอน 



 
 

  

กิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการ 
(อธิบายตามราย
กิจกรรมย่อย) 

การเชื่อมโยงบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ท างาน การน าเสนอ 
รวมถึงตัวอย่างความ
เกี่ยวข้องเรื่องความ
ปลอดภัยกับ IATA 

 
หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  1.  เอกสารอนุมัติโครงการ 

   2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  

 3.  หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห์ / แบบสอบถามความต้องการของชุมชนหรือองค์กร  

 4.  ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 

 5.  เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
6.  หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ  
7.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
8.  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด 
9.  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พร้อมตัวอย่างแบบส ารวจ /แบบประเมิน / แบบสอบถาม    
    (หลังสิ้นสุดโครงการ) 
10. แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

11. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม  

12. ภาพกิจกรรม 

 13.  อ่ืน ๆ   

 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
สถานที่จัดการบริการวิชาการ ความปลอดภัยด้านการบิน วันที่หนึ่ง 

 

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติน าเสนอเรื่องความปลอดภัยและนักเรียนร่วมฟัง และเล่นเกม วันที่สอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

สรุปผลจากการท าแบบประเมิน 
โครงการการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ 

โดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน 
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันที ่2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 ผลการประเมินโครงการการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยการใช้เข็มขัด
นิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 140 คน และส่งแบบประเมินโครงการทั้งหมด 80 คน มีผลการวิเคราะห์ผลดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 

1. วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์
ความรู้ 

70 10    4.88 97.6 

2. รูปแบบการจัดโครงการ “การสร้าง
เสริมความปลอดภัยในการเดินทางทาง
อากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการ
บิน” 

75 5    4.94 98.8 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 75 5    4.94 98.8 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
โครงการ 

75 5    4.94 98.8 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
โครงการ 

75 5    4.94 98.8 

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด 1,850 120    4.93 98.6 

ด้านความรู้ ความเข้าใจโดยรวม 
6. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 70 5 5   4.81 96,2 

7. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของ
องค์ความรู้จากโครงการ 

65 10 5   4.75 95.0 



 
 

  

8. มีความเข้าใจสาระส าคัญและ
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

68 2 10   4.73 94.6 

9. มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตลอดโครงการ 

70 10    4.88 97.6 

10. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของโครงการอย่างครบถ้วน 

75 5    4.94 98,8 

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจทั้งหมด 1,740 128 60   4.82 96.4 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม 

11. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

75 5    4.94 98.8 

12. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริงและ
ต่อเนื่อง 

75 5    4.94 98.8 

13. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมใน
อนาคต 

75 5    4.94 98.8 

14. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

70 10    4.88 97.6 

15. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ในชุมชน/สังคม 

70 10    4.88 97.6 

ผลรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด 

1,825 140    4.92 98.32 

  

 ตอนที่ 2 สรุปการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

รายการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

ได้ ไม่ได้ 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

75 5 93.8 

 



 
 

  

 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทาง
อากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้โดยสารสายการบิน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สาม
พราน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น ร้อยละ 98.6 
 2. ผลรวมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็น ร้อยละ 96.4 
 3. ผลรวมการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็น ร้อยละ 98.3 
 4. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ร้อยละ 93.8 
 

(หมายเหตุ** แปลงค่าเฉลี่ยให้เป็นค่าร้อยละ โดยการน าผลรวมค่าเฉลี่ย X 20) 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 สนุกและได้รับความรู้ อยากให้มีจัดให้อีก 
 
 


