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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571403

ความรู้เบื ้องต้ นในการจัดการธุรกิจการบิน
Introduction to Airline Business Management

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ธนั ยพัฒน์ อินทรทัพพ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
16 มีนาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รู้ความหมาย ความสําคัญ ประวัตคิ วามเป็ นมาของอุตสาหกรรมการบิน
2. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้องค์ประกอบต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. นักศึกษาสามารถรู้ภาษาและศัพท์เทคนิคที่ใช้ สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน
4. สามารถเข้ าใจหลักการบิน และสภาวะแวดล้ อมในอุตสาหกรรมการบิน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อนําข้ อมูลเนื ้อหาทฤษฎีเป็ นพื ้นฐานไปปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ ได้ จริงในการทํางานใน
อนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความหมาย ความสําคัญ ประวัตคิ วาม
เป็ นมา ลักษณะที่สําคัญและองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการบิน หลักการบิน และสภาวะแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบิน การศึกษาจะรวมถึงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมการ
บิน นักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้ภาษและคําศัพท์เทคนิคที่ใช้ สื่อสารกันในอุตสาหกรรมการบิน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง / ภาค
การศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่ผ้ เู รี ยนสัปดาห์ละ 6
ชัว่ โมง โดยแจ้ งให้ ทราบในห้ องเรี ยน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

- มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
- ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- สามารถทํางานเป็ นทีม และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
อธิบายบรรยายเนื ้อหา
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่
มอบหมายงานกลุม่ ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง นําเสนอและอภิปรายในชันเรี
้ ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการเรี ยน การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสว่ นร่วมในการทํางานกลุม่ และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
- รู้ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็ นมาของอุตสาหกรรมการบิน
- เพื่อให้ นกั ศึกษารู้องค์ประกอบต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- รู้ภาษาและศัพท์เทคนิคที่ใช้ สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน
- เข้ าใจหลักการบิน และสภาวะแวดล้ อมในอุตสาหกรรมการบิน
- สามารถนําหลักการทางการจัดการธุรกิจการบินไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจบริ การอื่นๆได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายอธิบายเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์ในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชัน้
เรี ยน
- การสอนโดยใช้ กรณีศกึ ษาและอภิปรายภายในกลุม่
- มอบหมายงานกลุม่ ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง นําเสนอและอภิปรายในชันเรี
้ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมในชันเรี
้ ยนและการแสดงความคิดเห็น
- การทําแบบฝึ กหัดท้ ายบทและการทดสอบย่อย
- การนําเสนองาน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- การนําความรู้ด้านภาษาทางธุรกิจการบินและคําศัพท์เฉพาะไปใช้ ในธุรกิจการบินได้ อย่าง
ถูกต้ อง

- การวิเคราะห์และสรุ ปใจความสําคัญของงานในธุรกิจการบิน
- การคํานวณเวลาโลกได้ อย่างถูกต้ องและมีความเข้ าใจเรื่ องภูมิศาสตร์ การบิน
3.2 วิธีการสอน
- การอธิบาย บรรยายเนื ้อหา
- การฝึ กทักษะด้ วยแบบทดสอบ
- การมอบหมายงาน นําเสนอและ อภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยน
- ประเมินจากแบบทดสอบย่อยในชันเรี
้ ยน
- ประเมินการนําเสนองาน
- สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
- มีภาวะความเป็ นผู้นํา-ผู้ตามและสามารถทํางานเป็ นกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรม มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล ส่งเสริมให้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่
- ติดตามความก้ าวหน้ าของการทํางาน
- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การเขียน และการนําเสนองาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายให้ นําเสนองานในชันเรี
้ ยนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการจัดทํารายงาน และการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้ อ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

แนะนําการเรี ยนการสอน
อธิบายวัตถุประสงค์รายวิชา

3

2

3

3

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบิน ประวัติ
ความเป็ นมา
บริ ษัทการบิน

- อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงสาระการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และเอกสารประกอบการเรี ยน
- อธิบายหัวข้ อและรูปแบบการทํารายงาน กําหนด
ส่งงานและการประเมินผล
- ศึก ษาความรู้ ทั่ว ไปความรู้ ทั่ว ไป ประวัติค วาม
เป็ นมาของอุตสาหกรรมการบิน

4

ท่าอากาศยาน

3

5

อากาศยาน

3

6

ลักษณะงานบริ การบน
เครื่ องบิน

3

3

สื่อการสอน

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการ อ.ธันยพัฒน์
สอน
อินทรทัพพ์
- PowerPoint

- เอกสารประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- ศึกษาหน้ าที่ องค์ประกอบของธุรกิจการบิน และ - เอกสารประกอบการ
หน่วยงานต่างๆในบริ ษัทการบิน
สอน
- ศึกษาภาษาและคําศัพท์เฉพาะในธุรกิจการบิน - PowerPoint
- ทดสอบคําศัพท์
- CD บทสนทนา
- ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของท่าอากาศยาน - เอกสารประกอบการ
- รู ปแบบการให้ บริ ก ารและการจัด การท่ า การ สอน
อากาศยาน
- PowerPoint

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

- ศึกษาหลักการบินและประเภทของอากาศยาน - เอกสารประกอบการ
- นําเสนองานรายกลุ่มและอภิปรายแสดงความ สอน
- PowerPoint
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงานร่วมกัน
- เอกสารตัวอย่าง
- ศึกษาลักษณะงานให้ บริ การบนเครื่ องบิน และ - เอกสารประกอบการ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
สอน
- Power Point

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์
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อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

สัปดาห์
หัวข้ อ
ที่
7
ลักษณะงานบริ การ
ภาคพื ้นดิน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน

3

- ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะงานบริ ก ารภาคพื น้
หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง คุณ สมบัติ ข อง
พนักงานบริ การภาคพื ้น
- ระเบียบการเดินทางโดยเครื่ องบิน
- ศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการ
บิน
- แบ่งกลุม่ ย่อยค้ นคว้ าข้ อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- นําเสนองานรายกลุ่มและอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงานร่วมกัน
- ศึกษาระเบียบเข้ าออกเมืองและพิธีการศุลกากร
ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบิน

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint

อ.ธันยพัฒน์
อืนทรทัพพ์

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

- เอกสาร
อ.ธันยพัฒน์
ประกอบการสอน
อินทรทัพพ์
- PowerPoint
- เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง

8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมการบิน

3

9

ระเบียบพิธีการเข้ าออก
เมืองและพิธีการศุลกากร
ที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมการบิน
การขนส่งสินค้ าทาง
อากาศ

3

3

- ศึกษางานการขนส่งสินค้ าทางอากาศ เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
- ลักษณะของสินค้ าประเภทต่างๆนําขึ ้นเครื่ องบิน
และการขนส่งตามมาตรฐานการบิน

11

ภูมิศาสตร์ การบิน

3

- ศึกษาภูมิศาสตร์ ทางการบิน เขตการบิน และการ - เอกสาร
คํานวณเวลามาตรฐานโลกในประเทศต่างๆ
ประกอบการสอน
- ฝึ กทําแบบฝึ กหัด
- PowerPoint

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

12

โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
การตลาดการบิน และ
แนวโน้ มการบินใน
อนาคต
สรุปเนื ้อหาทังหมด
้

3

- ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจการบิน
- เอกสาร
- ศึก ษาแนวโน้ ม ของอุต สาหกรรมการบิ น ใน ประกอบการสอน
อนาคตเพื่อปรับตัวให้ ก้าวทันความเปลีย่ นแปลง

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

3

- นําเสนองานรายกลุ่มและอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงานร่วมกัน

อ.ธันยพัฒน์
อินทรทัพพ์

10

13

สอบปลายภาค 1/2556

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู�
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน
ตลอดภาคเรียน

2

การมีสว่ นร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
ทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบย่อย
การนําเสนอรายงาน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

10-16

10%

3

สอบกลางภาค

7

30%

4

สอบปลายภาค

14

30%

1

ผลการเรียนรู้

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อ.ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. ตําราหลักที่ใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อ.ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์
2. หนังสืออ�านประกอบ
ธุรกิจสายการบิน สมยศ วัฒนากมลชัย
ธุรกิจการบิน รศ.ดร.บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1.เว็บไซต์ http://www. Thaicabincrew.com
2.เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th
3.เว็บไซต์ http://www.thaiflight.com
4.เว็บไซต์ http://www.thaitechnics.com
5.เว็บไซต์ http://www.thaitransport.net

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ จัดทําโดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนและสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
มีการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใช้ ผลการเรี ยนและการทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําที่ได้ จากการประเมินการสอนในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
- ตั ้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน , นําผลการประเมิน และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี

