
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  

รายวิชา TIH1407 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา TIH1407 รายวิชา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจสายการบิน 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   TIH1407 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน  

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Airline Business 
 

๒.  จํานวนหนวยกิต       3 หนวยกิต (3-0-6).       
        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา      

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อ.ชิดชม  กันจุฬา  
๕.  สถานที่ติดตอ   หองพักอาจารย อาคาร 36 ช้ัน 4 มรภ.สวนสุนันทา  

E – Mail: chidchom.ka@ssru.ac.th  
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564  
 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) …..........................ไมม.ี.................................... 
 

๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) …..........................ไมม.ี....................................      
 

๙.  สถานที่เรียน     - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- หองเรียนonline (Google meet  / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง  วันท่ี ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
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    รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
   ๑.๑ดานจิตพิสัย นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และลักษณะเฉพาะของธุรกิจการบินท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ 
     ๑.๒ ดานพุทธิพิสัย นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของข้ันตอนในการดําเนินงานธุรกิจการบิน ดวยการฝกวิเคราะห
สถานการณทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในระบบงานอยางแทจริง 
     ๑.๓ ดานทักษะพิสัย นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติงานในธุรกิจการบินหรือ
ธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑. เพ่ือพัฒนาใหรายวิชามีความทันสมัย สอดคลองตอบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และสอดคลองตอความตองการของ
ผูเรียน 
    ๒ .เพื่อใหนักศีกษาเกิดทักษะ และนําความรูมาบูรณาการกับการจัดการการทองเท่ียวในลักษณะตางๆตามความเหมาะสม 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
   ความหมายความสําคัญประวัติความเปนมาลักษณะที่สําคัญและองคประกอบในอุตสาหกรรมการบินหนวยงานท่ี
เก่ียวของในอุตสาหกรรมการบินภาษาและคําศัพทเทคนิคท่ีใชส่ือสารในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายและระเบียบการบินพล
เรือนท้ังในระดับทองถ่ิน และสากล 
  Study the important history of aviation industry. Key characteristics and elements of this industry 
including agencies involved. Learn the language and technical terms used to communicate in aviation 
industry. Also study aviation law and regulations for civil aviation both local and international. 
   
๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา (3 ชม ตอสัปดาห 

x 15 สัปดาห) 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา  

- 3 ช่ัวโมง x 4 สัปดาห 

 

 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หองพักอาจารยทองเท่ียว ช้ัน 4 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1 ช่ัวโมง / สัปดาห หรือตามความตองการของนักศึกษา 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  081 573 5198  
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส E-Mail chidchom.ka@ssru.ac.th 
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 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) 
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)............-................... 

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีความซ่ือสัตยสุจริต และความรับผิดชอบในหนาท่ี ตอการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายท้ังงาน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการเปนผูนําและผูตามที่ดีในกลุมสมาชิก 
  (๒)  มีทัศนคติและใชดุลยพินิจดวยเหตุและผล ในการรับรูและเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมของชาติตลอดจน

ทามกลางภาวะคานิยมทางสังคมของชาติอื่น ๆ ท่ีเขามามีบทบาทคอนขางมาก 
  (๓)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีและงานที่ไดรับมอบหมาย  

  (๔)  มีวินัย ตรงตอเวลานัดหมายในการทํางานกลุมและการสงงานที่มอบหมาย  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนอันสอดคลองกับดานคุณธรรม  
(๒)  วิเคราะหกรณีศึกษาตามที่กําหนด 
(๓)  สอนผาน Social Network อันสะทอนใหเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมได 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวม และสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงเวลา 
(๒)  ประเมินผลจากการใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการตอบคําถาม 
(๓)  ประเมินจากการกลาแสดงออก ในการใหเหตุผลและวิเคราะหประเด็นกรณีศึกษา                                                     

  

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
 (๒)  มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล 

และทันสมัยตอสถานการณโลก 
 (๓)  สามารถวิเคราะหปญหาและเรียนรูวิธีเพื่อนําไปแกไขปญหาในสายวิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและรวมกันอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ                                                                           
 (๒)  ใหนักศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจหรือท่ีผูสอนต้ังข้ึน 

(๓)  ศึกษาในพ้ืนที่ภาคสนาม เรียนรูเขาใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
(๔)  ใหความรูเพ่ิมเติมจากการใหนักศึกษาไปคนควาในเรื่องกระบวนการจัดการทองเท่ียวเชิง วัฒนธรรม 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย  
(๒)  ประเมินจากการสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               

 (๓)  ประเมินจากประสิทธิผลจากการศึกษาในพื้นที่ภาคสนามและการคนควาเพ่ิมเติม 
๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
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  (๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมท้ังหา
แนวทางปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมในสวนท่ีมีความเก่ียวของกับเนื้อหาในวิชาท่ีสอน 

 (๒)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม                                                                                  

 (๓)  มีความคิดสรางสรรคในการใชความรู มาประยุกตใชในวิชาชีพ หรือธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมบริการในอนาคต  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูในช้ันเรียน และแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
ภายนอกช้ันเรียนได 

(๒)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนความสนใจของผูเรียนควบคูไปดวย โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีสนใจดวยการทํารายงาน การกําหนดประเด็น การอภิปรายกลุม และกรณีศึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวาง
ผูเรียนดวยกัน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา การทํารายงานกลุม เด่ียว 
(๓)  ประเมินจากประสิทธิผลของโครงงานท่ีใหนักศึกษาในการเปนผูวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๔)  ประเมินจากการสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนทําหนาที่ในสวนของตนเอง ท่ี

ไดรับบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม                                                   
 (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนในดานความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห ในการตัดสินบทบาทหนาที่
ของตนเองในการทํางาน 
 (๓) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพปราศจากปญหาความขัดแยง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกประสบการณและเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน                                                                                   
 (๒)  วิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๓)  ฝกการทํางานเปนกลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(๔)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวาง

ผูเรียนดวยกัน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา การทํารายงานกลุม เด่ียว 
(๔)  พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการส่ือสารระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
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  (๑) มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยทั้งการฟง พูด อาน เขียนและสรุปประเด็นเก่ียวกับสังคมศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 (๓) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสาร รูจักเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับหัวขอ และผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกประสบการณรวมท้ังเหตุการณที่เก่ียวของและเกิดข้ึนจริงในสังคม 
(๒) มอบหมายใหศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียนในประเด็นที่สนใจและเก่ียวของกับทักษะท่ีตองการเสริมสราง

เพ่ือนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ   
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การมีสวนรวมในการเรียนการสอน พฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม 
(๒)  ประเมินจากกรณีศึกษา  

(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหองเรียนและอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ 
๖. ดานอื่นๆ 

(๑)  …………………………………………-…………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

๑ ๑. แนะนํารายละเอียดของรายวิชา  

๒. ก ฎ เ ก ณ ฑ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 

ประเมินผลของการเรียนการสอน  

๓ ๑. แนะนําตัวผูสอนและผูเรียน  

๒. อธิบายคําอธิบายรายวิชา กิจกรรม 

การเรียนการสอน การวัดผลและการ 

ประเมินผล  Online (Google Meet) 

อาจารยผูสอน 

๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ประวัติ
ความเปนมา ความสําคัญ วิวัฒนาการทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

ความสําคัญ และองคประกอบของธุรกิจ
การบิน 

๓ Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 
PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

อาจารยผูสอน 

๓-๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทาอากาศยานและ
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๓  Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 
PowerPoint 

อาจารยผูสอน 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

- ประวัติความเปนมา บทบาท 
และหนาที ่
 - ประเภทของทาอากาศยาน 

 - องคประกอบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในทาอากาศ
ยาน 

- เครื่องหมายสัญลักษณตางๆที่
สําคัญภายในทาอากาศยาน 

เอกสารประกอบการสอน 

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
แสดงความเห็นโดย 

 

๕-๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย 
  - ประวัติ และความเปนมาของเครื่องบิน
พาณิชย - ประเภท และองคประกอบของ
เครื่องบินพาณิชย 
 - เคร่ืองหมาย สัญลักษณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกภาย ในเคร่ืองบิน 
 - ประเภทของที่น่ังโดยสารบนเครื่องบิน 
 - ขอควรปฏิบัติ และขอควรระวังในการ
โดยสารเครื่องบิน 

๓ Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 
PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน  

 
คณะอาจารยผูสอน 

๗-๘ สายการบินพาณิชยในประเทศไทยและ
ระหวางประเทศ 

- ประวัติ และความเปนมา 

 - ลักษณะการประกอบธุรกิจ - 
โครงสราง และเสนทางการบิน
ทั้งภายในประเทศ และระหวาง
ประเทศ 

 - ลักษณะ และประเภทของ
เครื่องบินที่ใชในการบิน 

๓ บรรยายออนไลน ผานโปรแกรมGoogle 

Hangouts Meet  
เอกสารประกอบการสอน 

PowerPoint 
 

อาจารยผูสอน 

๙ สอบกลางภาค    
๑๐ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอาน code เพื่อ

ใชในการดูตารางบิน และสํารองบัตร
โ ดย สาร  airport code, city code, airlines 

code 

๓ บรรยายออนไลน ผานโปรแกรมGoogle 

Hangouts Meet  

เอกสารประกอบการสอน 

PowerPoint 
YouTube :VDO 

 

อาจารยผูสอน 

๑๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเที่ยวบิน เสนทาง
การบิน และการอานตารางบิน 

 

๓ บรรยายออนไลน ผานโปรแกรมGoogle 
Hangouts Meet  

เอกสารประกอบการสอน 

PowerPoint 
YouTube :VDO 

อาจารยผูสอน 

๑๒ บุคลากรผูใหบริการภายในธุรกิจสายการ
บิน  พ นั ก ง าน ใหบ ริ ก า รภาคพื้ น ดิ น 
พนักงานใหบริการบนเครื่องบิน พนักงาน
สนับสนุนดานอ่ืนๆ 

๓ บรรยายโดยวิทยากรภายนอก 

Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 

กระบวนการ ต้ั ง คํ าถาม วิ เคราะห  
วิพากษ วิจารณ อันจะมีผลทําใหผูเรียน

อาจารยผูสอน 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

- ความรูและความเขาใจในการ
ดํ า เ นิน ง าน ของ พ นั ก ง า น ผู
ใ ห บ ริ ก า รขอ งส าย ก า ร บิ น
พาณิชยทั้งการบริการภาคพื้น
แ ล ะ  ก า ร บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น
เครื่องบินโดยสาร 

เขาใจเนื้อหาวิชาแตกฉาน เกิดแนวคิด
หลากหลาย 

๑๓-๑๔ พิธีการเขาออกราชอาณาจักร เอกสาร
สําคัญที่ใช ขั้นตอนการดําเนินงาน ขอควร
ปฏิบัติและขอพึงระวัง สิ่งของตองห าม 
สิ่งของตองสําแดง 

- ความสําคัญของพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร  มีความรูและ
ความเขาใจในข้ันตอนพิธีการ
เขา-ออกราชอาณาจักร 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 

เอกสารประกอบการสอน 

อาจารยผูสอน 

๑๕ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงสินคา 
และพัสดุภัณฑ 

-  บทบาท และความ สําคัญ 
ประเภทของสินคา และประเภท
ของสินคาอันตราย 
 -  เอกสารสําคัญที่ ใช ในการ
ขนสงสินค า  และพัส ดุภัณฑ  
ขั้นตอนในการขนสงสินคา และ
พัสดุภัณฑ 
 - อากาศยานที่ใชในการขนสง 
และบรรจุภัณฑที่ใชในการจัดสง
สินคา 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 

เอกสารประกอบการสอน 

อาจารยผูสอน 

๑๖ แนวโนมของธุรกิจการบินในปจจุบัน และ
อนาคต 

- วิเคราะหสถานการณธุรกิจการ
บินระหวางประเทศ 

-  วิเคราะหสถานการณ ธุรกิจ
การบินภายในประเทศ 

 - ปญหา และอุปสรรคในการ
พัฒนาธุรกิจการบิน 

 - แนวโนมในการพัฒนาธุรกิจใน
อนาคต 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 

เอกสารประกอบการสอน 

อาจารยผูสอน 

๑๗ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน สัดสวน 
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ของการประเมินผล  
๑.๑,๑.๓,๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ สังเกตพฤติกรรมการเขาช้ันเรียน การมีสวนรวม 

ความรับผิดชอบ ต้ังใจเรียน  
ทุกสัปดาห  ๑๐% 

๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ รายงานที่ไดรับมอบหมาย ๕,๖,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔ ๔๐%  
๓.๒,๔.๑,๕.๓  สอบกลางภาค  ๙ ๒๐%  
๓.๒,๔.๑,๕.๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

                 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 
     ๒. สงเสริมใหนักศึกษาประเมินศักยภาพของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี้ 
     ๓. สรางบรรยากาศใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนทัศนะเก่ียวกับประสิทธิผลตอการเรียนการสอน และ
การพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑ การประเมินโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก เชน การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนักศึกษา 

๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูสอน เชน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน ที่กําหนด การพิจารณาจาก
บรรยากาศการเรียนการสอน  

๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 
 ประมวลขอมูลจากการประเมินการสอนใน ขอ ๒ นําเขาการประชุมสาขาวิชาเพ่ือสรุปจุดดอย จุดเดน ปญหา อุปสรรค แลวนํามา
พัฒนาการสอน ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีทันสมัยตอเหตุการณการปฏิบัติงานในวิชาชีพลงในเอกสารการสอน ส่ือการสอน
ตาง ๆ 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน 
       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙  

รายวิชา TIH1407 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ใหอาจารยทานอ่ืนหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุมตรวจผลงาน ผลการ
สอบของนกัศึกษา ตลอดจนสุมตรวจสอบขอสอบ โดยอาจมีการต้ังกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5 ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสวนตางๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธ ี
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให
เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ คือ 
    1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา TIH1407 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกจิสายการบิน สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา TIH14107ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ธุรกิจสายการบิน Airline Business 
 

            

 
 
 

 
 
      

   

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 

 


