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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา … TIH1407…ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน ….  

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ……2………. ปีการศึกษา …2564..... 

 

หมวดที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป 

 

๑. รหสัและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา TIH1407   

ช่ือรายวิชาภาษาไทย ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิสายการบิน 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Airline Business 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 

      – 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

  อ.ชิดชม กันจฬุา 

   

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา   

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 

  

๕.  สถานที่เรียน  

 - คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - ห้องเรียน Online (Google meet / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 
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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

  

 หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตผุลทีก่ารสอน

จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกต่างเกิน ๒๕% 

๑. แนะนํารายละเอียดของรายวิชา  
๒. ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 
ประเมินผลของการเรียนการสอน  

3 3  

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจการบิน ประวัติความ
เ ป็ น ม า  ค ว า ม สํ า คั ญ  วิ วั ฒ น า ก า ร ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ความสําคัญ และองค์ประกอบของธุรกิจการบิน 

3 3  

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับท่าอากาศยานและท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

- ประวัติความเป็นมา บทบาท และ
หน้าที่ 
 - ประเภทของท่าอากาศยาน 
 - องค์ประกอบ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในท่าอากาศยาน 

- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆท่ีสําคญัภายในท่า
อากาศยาน 

3 3  

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคร่ืองบินพาณิชย์ 
  -  ประวัติ และความเป็นมาของเครื่องบิน
พาณิชย์  -  ประเภท  และองค์ประกอบของ
เครื่องบินพาณิชย์ 
 - เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกภาย ในเครื่องบิน 
 - ประเภทของที่น่ังโดยสารบนเคร่ืองบิน 
 - ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวังในการโดยสาร
เครื่องบิน 

3 3  
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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตผุลทีก่ารสอน

จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกต่างเกิน ๒๕% 

สายการบินพาณิชย์ในประเทศไทยและระหว่าง
ประเทศ 

- ประวัติ และความเป็นมา 
 -  ลั ก ษณะก า ร ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ  - 
โครงสร้าง  และเส้นทางการบินทั้ ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

 - ลักษณะ และประเภทของเคร่ืองบินที่ใช้ในการ
บิน 

3 3  

สอบกลางภาค 3 3  

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการอ่าน code เพ่ือใช้ใน
การดูตารางบิน และสํารองบัตรโดยสาร airport 
code, city code, airlines code 

3 3  

 

 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเที่ยวบิน เส้นทางการบิน 
และการอ่านตารางบิน 
 

3 3  

บุคลากรผู้ให้บริการภายในธุรกิจสายการบิน 
พนักงานให้บริการภาคพ้ืนดิน พนักงานให้บริการ
บนเครื่องบิน พนักงานสนับสนุนด้านอ่ืนๆ 
ความรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของ
พนักงานผู้ให้บริการของสายการบินพาณิชย์ทั้ง
การบริการภาคพ้ืนและ การบริการภายใน
เครื่องบินโดยสาร 

3 3  

พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร เอกสารสําคัญที่ใช้ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ข้อควรปฏิบัติและข้อพึง
ระวัง สิ่งของต้องห้าม สิ่งของต้องสําแดง 

3 3  
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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตผุลทีก่ารสอน

จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกต่างเกิน ๒๕% 

ความสําคัญของพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร มี
ความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนพิธีการเข้า-ออก
ราชอาณาจักร 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการขนส่งสินค้า และพัสดุ
ภัณฑ์ 

- บทบาท และความสําคัญ ประเภทของ
สินค้า และประเภทของสินค้าอันตราย 
 - เอกสารสําคัญที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
และพัสดุภัณฑ์ ขั้นตอนในการขนส่ง
สินค้า และพัสดุภัณฑ์ 

 - อากาศยานที่ใช้ในการขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ในการจัดส่งสินค้า 

3 3  

แนวโน้มของธุรกิจการบินในปัจจุบัน และอนาคต 
- วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจการบิน
ระหว่างประเทศ 
-  วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจการบิน
ภายในประเทศ 
 - ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนา
ธุรกิจการบิน 

 - แนวโน้มในการพัฒนาธุรกิจในอนาคต 

3 3  

สอบปลายภาค    

 

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานยัสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีที่มีนยัสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 
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สวนสุนันทา 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตาม

แผน 

(ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อที่สอน

ไม่ครอบคลมุตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้า

มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม (๑) การบรรยายประกอบการ
นําเสนอด้วยโปรแกรม Power 
Point และการตอบข้อซักถาม 
(๒)  การสอดแทรกประสบการณ์
ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  การอภิปรายในช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

  

ความรู ้ (๑) การบรรยายประกอบการ
นําเสนอด้วยโปรแกรม Power 
Point และการตอบข้อซักถาม 
(๒)  การทําแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการเรียน 
(๓)  การอภิปรายในช้ันเรียน 
(๔)  การค้นคว้าด้วยตนเองและทํา
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะทางปญัญา 1.การบรรยายประกอบการนําเสนอ
ด้วยโปรแกรมPower Point และ
การตอบข้อซักถาม 
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. การอภิปรายในช้ันเรียน 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  

ทักษะความสัมพันธ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรบัผิดชอบ 

(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาใน
การเป็นผู้วิเคราะห์กรณีศึกษา
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รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 
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สวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้า

มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

ร่วมกัน และให้มานําเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในช้ัน
เรียน เพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้เพ่ือน
ต่างกลุ่มได้เห็นแนวทางในการ
ทํางาน  และให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
มารายงานความคืบหน้าพร้อมกัน
ต่อผู้สอนเพ่ือให้การแนะนําการ
ทํางานทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   

 

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   …17……    คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อส้ินสุดภาคการศึกษา   ……17……   คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)..........-........... คน 
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สวนสุนันทา 

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A 6 35.29 

A- 3 17.65 

B+ 3 17.65 

B 4 23.53 

B-   

C+   

C 1 5.88 

C-   

D+   

D   

D-   

F   

I   

 

๕. ปัจจัยที่ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 – 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที้่กําหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
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๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

  

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรพัยากรประกอบการเรียนการ

สอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

  

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบตอ่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่าน

มา 

แผนการปรบัปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการดําเนินการ 

  

 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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เพิ่มเติม 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code:  

 Google Meet  link/code: ________________________________ 

 Google classroom  link/code:  https://classroom.google.com/c/NDM1MTg3MDExMjA2 
 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  _YouTube_____________________ 

     link/screen capture _______________________________ 
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รูปแบบการเรียนการสอน Online 

ตัวอย่าง การนําเสนอผลงานนกัศึกษา 

   

 

 
 



12 
 

รายวิชา TIH1407…ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจสายการบิน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 
 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

____สัญญาณ Internet ไม่เสถียร ................. 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

_นักศึกษาและอาจารย์รู้จักการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การประยกุต์ให้การเรียนมีความน่าสนใจ  

 

 

         ลงชื่อ                                           ลงชื่อ  

       (…………………………………………)           (…………………………………………) 

         อาจารย์ชิดชม  กนัจุฬา                          

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                     อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

         วันที ่ เดือน พ.ศ. 2564                                        วันที่  เดือน พ.ศ.     


