รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา TIM๔๔๑๑ รายวิชา การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
TIM ๔๔๑๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การจัดการงานบริการบนเครือ่ งบิน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ In-flight Service Management
๒. จานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
๓.๒ ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์
๕. การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Email : chonlada.chu@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานที่เรียน

ห้องเรียน อาคาร ๓๖

๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และการให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน มารยาทของการบริการ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทาง การให้ความรูด้ ้านปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสาร การแก้ไขปัญหาในงานบริการ และงานบริการอื่น ๆ ตั้งแต่ระยะก่อน
ทาการบิน ระหว่างการบิน และ หลังทาการบิน
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

- ยังไม่ถึงรอบดำเนินกำรปรับปรุง -

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา

การต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน มารยาทของการบริก าร การให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร การกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การให้ความรู้ด้านปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร
การแก้ไขปัญหาในงานบริการ และงานบริการอื่น ๆ ตั้งแต่ระยะก่อนทาการบิน ระหว่างการบิน และ หลังทาการบิน
Welcoming passengers on the plane and using devices at work. The courtesy of service
while providing food and beverages to passengers. Know how to fill out documents related to the trip.
Inform the safety knowledge to passengers. Solve problems in servicing before, during and after the flight.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕
(๓ ชั่วโมง *๑๕ สัปดาห์)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐
(๖ ชั่วโมง *๑๕ สัปดาห์)

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยปรึกษาด้วยตนเอง ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ โดยอาจารย์ผสู้ อนจะกาหนดวันเวลา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ไี ด้รับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

(๒) มีทัศนคติท่ดี ตี ่อวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านและการปฏิบัตติ น
ต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

(๓) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นาและ
เป็นแบบอย่างที่ดตี ่อผู้อนื่

(๔) มีวนิ ยั ในการทางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม
(๒) กาหนดให้มีวัฒนธรรมการเข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา ความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(๓) ผู้สอน สอดแทรกเนือ้ หาและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวนิ ัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(๔) ปริมาณการกระทาทุกจริตในการสอบ

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรูใ้ นศาสตร์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก

(๒) มีความรูท้ ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีความรูใ้ นกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นงานอาชีพ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม
(๒) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทัง่ เดี่ยวและกลุ่ม
(๓) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
(๔) อภิปรายเป็นกลุม่ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(๕) การศึกษานอกสถานที่ ค้นคว้าด้วยตนเองและทารายงาน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานทีน่ ักศึกษาจัดทา

(๔) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึกประการณ์วชิ าชีพ

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถประมวลผล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและขัดแย้ง รมทั้งหา
แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

(๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรูภ้ าคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

(๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานใหเกิดประสิทธิผล
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม
(๒) การอภิปรายเป็นกลุม่
(๓) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานที่เกี่ยวกับการสัมมนา
(๔) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
(๕) กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานทีม่ อบหมายให้ทา
(๒) การสอบข้อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุม่ งาน
ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม

(๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้วิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม
(๒) สอดแทรกประสบการณ์ และ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(๓) มีการกาหนดกิจกรรม การทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องประสานงานกับผูอ้ ื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลอืน่ หรือผู้มีประสบการณ์ เพือ่ ให้เรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
(๔) นาเสนอและอภิปรายประเด็นต่างๆร่วมกันในชั้นเรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

(๔) ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) มีความสามารถในการสือ่ สารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม

(๓) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสือ่ สาร และเลือกรูปแบบในการนาเสนอที่
เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการประมวล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม
(๒) การค้นคว้าด้วยตนเองและการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน
(๔) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
(๕) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ทจ่ี าเป็นต้องใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
และ/หรือ ในสือ่ สังคมออนไลน์ท่กี าหนด
(๒) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิควิธี
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง หมายถึง
ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

๑. อธิบายแผนการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การให้คะแนน
๒. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
๓. ความรู้เบื้องต้น งานบริการบน
เครื่องบิน

๒

ลักษณะพิเศษของการบริการ
- จิตสานึกในการบริการ
- หมวดService
- หมวดMind
- คุณสมบัติของผู้ทางานบริการบน
เครื่องบิน
ทักษะการจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
- First Impression
- กระบวนการ
- การพัฒนา

๓

๔

๕–๖

ทักษะการจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
- Communication
- องค์ประกอบ
- กระบวนการ
- วิธีการพัฒนา
- การสัมภาษณ์เพื่ออาชีพลูกเรือ
ทักษะการจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
- Emotion
- ความหมาย ความสาคัญ
- ลักษณะ
- ประเภท
- การพัฒนา

๗ และ ๙ หน้าที่ของพนักงานบริการบนเครื่องบิน
- คาศัพท์ที่ควรรู้
- การเตรียมงานและการบริการ บน
เครื่องบิน

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช้
๓
- การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
- การบรรยายประกอบการ
นา เสนอด้วยโปรแกรม
Power Point และการ
ซักถาม
๓
- การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
- การบรรยายประกอบการ
นา เสนอด้วยโปรแกรม
Power Point และการ
ซักถาม
๓
- การบรรยายประกอบการ
นา เสนอด้วยโปรแกรม
Power Point และการ
ซักถาม
- การอภิปรายในชัน้ เรียน
๓
- การบรรยายประกอบการ
นา เสนอด้วยโปรแกรม
Power Point และการ
ซักถาม
- การอภิปรายในชัน้ เรียน
๖

๖

- การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
- การบรรยายประกอบการ
นาเสนอด้วย Power Point
และการซักถาม
- การค้นคว้าด้วนตนเอง
- การอภิปรายในชัน้ เรียน
-การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
-การบรรยายประกอบการนา

ผู้สอน
๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๘

- อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการ เครื่องบินและ
หลักการ จัดการ
- ขั้นตอนของงานบริการบน เครื่องบิน
ประเภทและวิธีการบริการ ของเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน
- การจัดเตรียมรถเครื่องดื่ม
สอบกลางภาค

๑๐ - ๑๑ การดูแลความปลอดภัยใน ระหว่าง
เที่ยวบินและและการ ช่วยฟืน้ คืนชีพ
เบื้องต้น

เสนอด้วยโปรแกรม Power
Point และการซักถาม
-การค้นคว้าด้วนตนเอง
-การอภิปรายในชัน้ เรียน
-การทาแบบทดสอบความรู้

๖

๑๒

กลยุทธ์ในการบริการของสายการบิน
รูปแบบต่างๆ

๓

๑๓

กฏระเบียบว่าด้วย การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน

๓

๑๔ – ๑๕ การทดลองการยื่นเอกสารเพื่อสมัครเป็น
พนักงานบริการบนเครื่องบิน

๖

- การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
- การบรรยายประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรม
Power
Point และการซักถาม
- การค้นคว้าด้วนตนเอง
- การอภิปรายในชัน้ เรียน
การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
-การบรรยายประกอบการนา
เสนอด้วยโปรแกรม Power
Point และการซักถาม
-การค้นคว้าด้วนตนเอง
-การอภิปรายในชัน้ เรียน
-การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
-การบรรยายประกอบการนา
เสนอด้วยโปรแกรม Power
Point และการซักถาม
-การค้นคว้าด้วนตนเอง
-การอภิปรายในชัน้ เรียน
-การทาแบบทดสอบความรู้
หลังการเรียน
การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
-การบรรยายประกอบการนา
เสนอด้วยโปรแกรม Power
Point และการซักถาม
-การค้นคว้าด้วนตนเอง
-การอภิปรายในชัน้ เรียน
-การทาแบบทดสอบความรู้

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๑๖

การทดลองสัมภาษณ์เพื่อสมัครเป็น
พนักงานบริการบนเครื่องบิน

๑๗

หลังการเรียน
๓
การทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนการเรียน
-การบรรยายประกอบการนา
เสนอด้วยโปรแกรม Power
Point และการซักถาม
-การค้นคว้าด้วนตนเอง
สอบปลายภาค

๑) อาจารย์ชลลดา

ชูวณิชชานนท์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
๑.๑(๑)
๒.๑(๑)
๓.๑(๑)
๕.๑(๒)
๑.๑(๑)
๒.๑(๑)
๓.๑(๑)
๑.๑(๑)
๒.๑(๑)
๓.๑(๑)
๑.๑(๑)
๒.๑(๑)
๓.๑(๑)
๔.๑(๑)
๕.๑(๒)
๑.๑(๑)
๔.๑(๑)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๑๐

ทดสอบความรู้ กลางภาค

๘

๒๐

ทดสอบความรู้ ปลายภาค

๑๗

๓๐

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูด้ ้วยการ
ประยุกต์ใช้และการนาเสนอ

๑๖

๒๐

ทุกสัปดาห์

๒๐

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ทดสอบทักษะ

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(การสรุป การอภิปราย การถาม-ตอบ)

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการงานบริการบนเครือ่ งบิน, 2562, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) สมยศ วัฒนากมลชัย. 2551. การขนส่งเพื่อการท่องเทีย่ ว. พิมพ์ครัง้ ที่ 10, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.
๒) สมยศ วัฒนากมลชัย. 2551. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. พิมพ์ครัง้ ที่ 10, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.
๓) สุมิตร ศรีเพ็ญ. 2544. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจสายการบิน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.
๔) บุญเลิศ ตัง้ จิตวัฒนา 2535. อุตสาหกรรมการบิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจสายการบิน ผลิตโดยบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
๒) เอกสารประกอบการอบรม IATA : BASIC FARES & TICKETING PART I/II ผลิตโดย สถาบัน Airline Training
Center.

รายวิชาเฉพาะ
TIM4411 การจัดการการบริ การบน
เครื่ องบิน
5.4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลการ
แปลความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5.3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่ อสาร รู ้จกั เลือกรู ปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่ อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.2) มีความสามารถในการสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุ ปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ

4.2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
ความรู ้ในวิชาชีพให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล

ช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม

3.ทักษะทางปัญญา

4.1) มีความสามารถในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่ม
งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการ

3.3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ และจากศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิ ทธิผล

3.2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม

2. ความรู้

3.1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปั ญหาฯ
อย่างเหมาะสม

2.3) มีความรู ้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อ
แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ

1.คุณธรรมและจริยธรรม

2.1) มีความรู ้ในศาสตร์ ดา้ นการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริ การการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิอย่าง
กว้างขวางฯ
2.2) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ใน
ศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4) มีวินยั ในการทางาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม

1.3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี และ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผูน้ า
และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น

คุณลักษณะบัณฑิต

1.2) มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่ ง
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานและ
การปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นอย่างสม่าเสมอ

1.1 ) มีความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และสามารถจัดการปัญหา
ความขัดแย้งบกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรวิชาเฉพาะสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

