
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชา อุตสาหกรรมการบิน 

สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รหัสวิชา TIM๑๔๐๗ รายวิชา อุตสาหกรรมการบิน 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ             

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   TIM๑๔๐๗ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย อุตสาหกรรมการบิน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Aviation Industry 

 
๒.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)       
   ไม่มี  
    
๓.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section)     
       
   อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กลุ่มเรียน  ๐๐๑ – ๐๐๔ 
     
    
 
๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๑/๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

หัวข้อ:  
แนะน ารายวชิา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการบิน 
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย  

๓ ๓  

หัวข้อ: ความหมาย ความส าคญั ประวัติความ
เป็นมา 
กิจกรรม: การบรรยายประกอบการน า เสนอด้วย
โปรแกรม Power Point  และการซักถาม  
Online 

๓ ๓  

หัวข้อ: องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน 
กิจกรรม: การบรรยายประกอบการน าเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point  และการซักถาม 
Online 

๓ ๓  

หัวข้อ: หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
บิน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเคร่ืองบินท่าอากาศยาน 
กิจกรรม: - อภิปราย บรรยาย  มอบหมายงาน
แบบฝึกหัด 
Online 

๓ ๓  

หัวข้อ: ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน เครื่องบิน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม: - อภิปราย บรรยาย  มอบหมายงาน 
 

๓ ๓  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

หัวข้อ: ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศ
ยาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม: - อภิปราย บรรยาย  มอบหมายงาน 
 

๖ ๖  

สอบกลางภาค    

หัวข้อ: อาชีพที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 
กิจกรรม: อภิปราย บรรยาย  เชิญผู้เชี่ยวชาญ
บรรยายพิเศษ 
 

๙ ๙  

หัวข้อ: ภาษาและค าศัพท์เทคนคิที่ใช้สื่อสารใน
อุตสาหกรรมการบิน   
กิจกรรม: - การบรรยายประกอบการน า เสนอ
ด้วยโปรแกรม Power Point  และการซักถาม 

๖ ๖  

หัวข้อ: กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือนทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล 
กิจกรรม: - การบรรยายประกอบการน า เสนอ
ด้วยโปรแกรม Power Point  และการซักถาม 
- การอภิปรายในชัน้เรียน 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ 

๓ ๓  

หัวข้อ:ความรู้เกี่ยวกับบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
กิจกรรม:บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา 
เชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ 

๓ ๓  

หัวข้อ: น าเสนองาน 
กิจกรรม: การบรรยายประกอบการน า   
เสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการซักถาม 
-การค้นคว้าด้วนตนเอง 
-การอภิปรายในชัน้เรียน 
 

๓ ๓  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

สอบปลายภาค    
 
 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ๑.สอนโดยสอดแทรกประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 
๒.อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน
ในชั้นเรียน 
 

   

ความรู้ ๑.บรรยายและให้ท า
แบบฝึกหัด 
๒.การท างานกลุ่มและน าเสนอ 
๓.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และท ารายงาน 
 

   



มคอ. ๕ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา ๑.อภิปรายกลุ่ม 
๒.นักศึกษาท างานกลุ่ม 

 

   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๑.อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน  
๒.นักศึกษาท างานกลุ่ม 

 

  นักศึกษาบางคนไม่กระจายงาน ท าให้
เกิดปัญหาในการท างานกลุ่ม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.อภิปราย 
๒.มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจาก web 
site ที่เก่ียวข้อง 
 

   

 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 
 ใช้วิธีการสอนแบบเดิม แต่มีการปรับปรุงเนื้อหาในบางส่วน เช่นนักศึกษาได้ฝึกคิดในการท ากิจกรรม 
 
 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๑๓๖ คน 
 
๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๓๖  คน 
 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    -  คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
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ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A ๒๑ ๑๕.๑๔ 
A- ๕๒  ๓๘.๒๓ 
B+ ๓๕ ๒๕.๗๔ 
B ๑๘ ๑๓.๒๓ 
B- ๖ ๔.๔๑ 
C+ ๓ ๒.๒๑ 
C - - 
C- ๑ ๐.๗๔ 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 
๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด บางครั้งมีการน าเสนอ อภิปรายกลุ่ม อาจควบคุมเวลาได้ยาก 
 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากพฤติกรรม ไม่สามารถท าได้ทุกคน นักศึกษาบางคนแสดงออกไม่เหมือนกัน 
 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- - 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
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หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) ผลกระทบ 

ไม่มี  

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี  

 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ระบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
…............................................................................................................................. ........................................ 
…................................................................................................................................. .................................... 
 

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
….....................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................. ........................................ 

 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ระบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
….......................................................................................... ........................................................................... 
…............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
…............................................................................................................................. ........................................ 
….....................................................................................................................................................................  
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

- - 

 
๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอน
แบบใหม่ เป็นต้น 
 …................................................................................................................................................................. ............... 
 …................................................................................................................. ............................................................... 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 …..................................................................................................................................... ........................................... 
 …..................................................................................... ...........................................................................................  
 
 ลงชื่อ                  ลงชื่อ …………………………………………………………… 
          (เนตรนภา เหลืองสอาด)     (     ) 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                         อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........                วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


