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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571403 ความรูเบื้องตนในการจัดการธุรกิจการบิน
Introduction to Airline Business Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยธันยพัฒน อินทรทัพพ
อาจารยผูสอน: อาจารยธันยพัฒน อินทรทัพพ ตอนเรียน A1 และ B1
อาจารยทรัพยสิริ ณ อยุธยา LA
อาจารยสุไบดา ฉัตรสุวรรณ N5, O5 และ P5
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561/ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1ความรูที่ไดรับจากการเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมการบิน รู
องคประกอบตางๆในอุตสาหกรรมการบิน และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถรูภาษาและศัพทเทคนิคที่ใช
สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน สามารถเขาใจหลักการบิน และสภาวะแวดลอมในอุตสาหกรรมการบิน
1.2 ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน
1.เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจ
การบิน และเห็นความสําคัญ โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในธุรกิจบริการใน
อนาคต
2.เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามหนาที่แบะบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและ
แกไขปญหากลุม ผานการรูจักตนเอง เรียนรูผูอื่น มีมุมมองเชิงบวกและมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
3.เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการฟง พูด เขียน วิเคราะหและสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ไดรับจากการเรียน
เพื่อ ใหนั กศึก ษามีทั ศนคติที่ ดีตอ อาชีพและแสดงออกซึ่ง คุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงครายวิชา
2.1 ความรูที่ไดรับจากการเรียน
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูในทฤษฎี เขาใจสภาพแวดลอมในธุรกิจการบิน และสามารถ
นํามาประยุกตใชตอยอดในการเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของในธุรกิจการบินได
2.2 ความสามารถทักษะที่ไดรับจากการเรียน
1.พัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพตนเองเพื่อเขาสูสายงานบริการได โดยเฉพาะธุรกิจการ
บิน
2.วิเคราะหคน เพื่อทํางานรวมกับผูอื่นโดยสามารถปรับตัวตามบทบาทของตนได
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติ ที่ไดรับจากการเรียน
1.ยอมรับฟงและความแตกตางระหวางบุคคลได
3.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากปจจุบันธุรกิจการบินมีการเจริญเติบโตอยางมาก ประกอบกับประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ดานการบินของอาเซียน การศึกษาและเขาใจถึงพื้นฐานโครงสรางของธุรกิจการบินจะชวยใหผูเรียนมีความรู
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ความเขาใจ ขอมูล เนื้อหาทฤษฎีอันเปนพื้นฐานเบื้องตนที่เปนประโยชนในสายงานวิชาชีพเฉพาะธุรกิจการ
บิน และใหพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินไดเตรียมความพรอมกอนการเรียนรูใน
รายวิชาชีพเฉพาะอื่น ๆและเพื่อมีความเขาใจสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้ได
ปรับปรุงรายวิชาโดยมุงใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและหลักความรูพื้นฐานดานการบินมาประยุกตใชใน
งานบริการในธุรกิจการบิน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความ
เปนมา ลักษณะที่สําคัญและองคประกอบในอุตสาหกรรมการบิน หลักการบิน และสภาวะแวดลอมที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน การศึกษาจะรวมถึงองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการบิน
นักศึกษาจะไดเรียนรูภาษและคําศัพทเทคนิคที่ใชสื่อสารกันในอุตสาหกรรมการบิน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
15สัปดาห

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนสัปดาหละ 6 ชั่วโมง
โดยแจงใหทราบในหองเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีค วามซื่อ สั ตย สุ จริ ตและสามารถจั ดการป ญ หาความขัด แยง ระหว าง ผลประโยชน ที่ ไ ดรั บ กั บ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2)

มีทัศนคติที่ดีตอ อาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3)

มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อ การพัฒ นา มี
ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4) มีวินัยในการทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- อธิบายบรรยายเนื้อหา
- จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
- มอบหมายงานกลุม คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเรียน การเขาหองและการสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1)

มีความรูในสาขาวิชาธุรกิจการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง ในระดับ

สากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูในกระบวนการเพื่อแกไขปญหา และตอยอดองคความรูในงานและอาชีพ

2.2 วิธีการสอน
- บรรยายอธิบายเนื้อหาตามวัตถุประสงคในรายวิชาของแตละสัปดาห
- การสอนโดยใชทฤษฎีและกรณีศึกษา อภิปรายรวมกัน
- มอบหมายงานกลุม คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
- การทําแบบฝกหัดทายบทและการทดสอบยอย
- การนําเสนองาน
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- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง

ตลอดจนหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก

2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกตใชศาสตรการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
ใหคนควาและอภิปรายกลุมที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินและธุรกิจบริการ
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน การทดสอบ และประเมินงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2)

มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
- บรรยายและนําเสนอตัวอยาง
- จัดกิจกรรม มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล สงเสริมใหคนควาดวยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุม
5

มคอ.3
3571403 ความรูเบื้องตนในการจัดการธุรกิจการบิน

- ติดตามความกาวหนาของการทํางาน
- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การ
เขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ แ ละ
วัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
ที่

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู

- อธิบายใหผูเรียนทราบถึงสาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน
เกณฑการวัดและประเมินผล และ
เอกสารประกอบการเรียน
- อธิบายหัวขอและรูปแบบการทํา
รายงาน กําหนดสงงานและเกณฑ
การประเมินผล
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:Course
Syllabus เอกสารประกอบการสอน
Power Point
- ศึกษาความรูทั่วไปความรูทั่วไป
ประวัติความเปนมาของ
อุตสาหกรรมการบิน
-อภิปรายกลุม ตอบขอซักถามและ

PPT แล ะ เอก ส าร
ประกอบการสอน

1

แนะนําการเรียนการสอน
อธิบายวัตถุประสงครายวิชา

3

2

ค ว า ม รู ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมการบิน ประวัติ
ความเปนมา

3

ชิ้นงาน

ประเมิน
การเรียนรู
การ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน
สมุด

6
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3

บริษัทการบิน

3

4

ทาอากาศยาน

3

5

อากาศยาน

3

แสดงความคิดเห็นรวมกัน
-มอบหมายรายงานกลุมเพื่อเตรียม
นําเสนอในสัปดาหถัดไป
สื่อการเรียนการสอนที่ใช: เอกสาร
ประกอบการสอน Power Point
และ VDO
- ศึกษาหนาที่ องคประกอบของ
ธุรกิจการบิน และหนวยงานตางๆใน
บริษัทการบิน
- ศึกษาภาษาและคําศัพทเฉพาะใน
ธุรกิจการบิน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:Course
Syllabus เอกสารประกอบการสอน
Power Point และQuiz
- ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของทา
อากาศยาน
- รูปแบบการใหบริการและการ
จัดการทาการอากาศยาน
- ทดสอบคําศัพทในธุรกิจการบิน
รายบุคคล

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การตอบ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน คําถาม
สมุด
การทํา
แบบฝกหัด
แบบฝกหัด
จับคู Airline
IATA Code

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การนําเสนอ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน ขอมูลและ
สมุด
ความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
คนควาและ
นําเสนอ
สนามบิน
ตางชาติพรอม
-อภิปรายกลุม ตอบขอซักถามและ
บอก
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
สวนประกอบ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช: เอกสาร
AIR
ประกอบการสอน VDO Power
SIDE/LAND
Point และQuiz
SIDE
- ศึกษาหลักการบินและประเภท
PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การทํา
ของอากาศยาน
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน แบบทดสอบ
- นําเสนองานรายกลุมและอภิปราย
สมุด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
รวมกัน
-มอบหมายใหคนควาขาวสารขอมูล
แบบทดสอบ
เกี่ยวกับอากาศยานในสายการบิน
องคประกอบ
ตางๆ
พื้นฐานอากาศ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ยาน
ประกอบการสอน, Power Point
7
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6

ลักษณะงานบริการบน
เครื่องบิน

3

7

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ
การดําเนินงานธุรกิจสายการ
บิน

3

8

ลักษณะงานบริการ
ภาคพื้นดิน

3

9

หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบิน

3

,VDO
- ศึกษาลักษณะงานใหบริการบน
เครื่องบิน และหนาที่ ความ
รับผิดชอบขณะปฏิบัติหนาที่
-มอบหมายรายงานกลุมเพื่อนําเสนอ
บทบาทสมสมติในสถานการณ
จําลองสัปดาหถัดไป
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO
-ศึกษาธุรกิจสายการบินชั้นนําและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานรวมกัน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO
- ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานบริการ
ภาคพื้น หนาที่ ความรับผิดชอบ
รวมถึงคุณสมบัติของพนักงาน
บริการภาคพื้น
- ระเบียบการเดินทางโดยเครื่องบิน
-มอบหมายหัวขอโดยอาศัยจาก
ปญหาหรือสถานการณปจจุบันที่
เกิดขึ้นเพื่อรวมกันคิดและอภิปราย
ในสัปดาหถัดไป
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO
- ศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบิน
- แบงกลุมยอยคนควาขอมูล
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- นําเสนองานรายกลุมและอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
รวมกัน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การตอบ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน คําถาม
สมุด
เขียน
resume
สมัครงานสาย
การบิน
PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน
สมุด

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การทํา
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน แบบทดสอบ
สมุด
และการ
ตอบคําถาม
แบบทดสอบ
MEAL CODE
คนควา
PASSENGER
RIGHTS IN
THE
IRREGULARI
TY
PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การนําเสนอ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน ขอมูลและ
สมุด
การ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
คนควาและ
นําเสนอหนา
ชั้นเรียน
หนวยงาน
สําคัญที่
8

10

ระเบียบพิธีการเขาออกเมือง
และพิธีการศุลกากรที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การบิน

3

11

การขนสงสินคาทางอากาศ

3

12

ภูมิศาสตรการบิน

3

13

โครงสรางทางเศรษฐกิจ
การตลาดการบิน และ
แนวโนมการบินในอนาคต

3
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,VDO และ Quiz
เกี่ยวของใน
ธุรกิจการบิน
- ศึกษาระเบียบเขาออกเมืองและ PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย
พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวของกับ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน
อุตสาหกรรมการบิน
สมุด
-ใหชวยกันวิเคราะหจากกรณีศึกษา
และอภิปรายรวมกัน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO
- ศึกษางานการขนสงสินคาทาง
PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย ประเมิน
อากาศ เอกสารที่เกี่ยวของ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน พฤติกรรม
- ลักษณะของสินคาประเภทตางๆ
สมุด
จาการมีสวน
นําขึ้นเครื่องบินและการขนสงตาม
รวมในชั้น
มาตรฐานการบิน
เรียน
การทํา
-อภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
แบบฝกหัด
หัวขอที่กําหนด
สินคาพิเศษ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
Special
Cargo
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO
- ศึกษาภูมิศาสตรทางการบิน เขต PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย
การบิน และการคํานวณเวลา
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน
มาตรฐานโลกในประเทศตางๆ
สมุด
- ฝกทําแบบฝกคํานวณเวลา
แบบทดสอบ
มาตรฐานโลกในประเทศตางๆ
จําแนก
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
TRAFFIC
CONFERENC
ประกอบการสอน, Power Point
E AREA
,VDO
- ศึกษากลยุทธทางการตลาดใน
ธุรกิจการบิน
- ศึกษาแนวโนมของอุตสาหกรรม
การบินในอนาคตเพื่อปรับตัวใหกาว
ทันความเปลี่ยนแปลง
สื่อการเรียนการสอนที่ใช:เอกสาร
ประกอบการสอน, Power Point
,VDO และ QUIZ

PPT แล ะ เอก ส าร สรุปบรรยาย การนําเสนอ
ประกอบการสอน
ในหองเรียนใน และ
สมุด
แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
คนควาและ
นําเสนอ
รูปแบบการ
ดําเนินการ
9

14

รายงานกลุมและCourse

3
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ของสายการ
บินชั้นนํา
สรุปบรรยาย
นําเสนอรายงานกลุมและ
ในหองเรียนใน
อภิปรายสรุป
สมุด
ทบทวนสรุปสาระสําคัญกอนสอบ
ปลายภาค

15

รายงานกลุมและCourse
Summary

3

นําเสนอรายงานกลุมและ
อภิปรายสรุปทบทวนสรุป
สาระสําคัญกอนสอบปลายภาค
ตอบคําถามและอภิปรายสรุป
รวมกันในเนือหาตลอด15สัปดาห
สอบปลายภาค

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1.1และ1.2

2
3
4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น ตลอดภาค
30%
เรียน การกลาแสดงออก การ
เรียน
ตรงตอเวลา
ทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบยอย
การนําเสนอรายงาน

1.1,1.2,2.1,2.2,4.1,4.2,5.1 และ
5.2
สอบกลางภาค
2.1,2.2และ 3.1
สอบปลายภาค
2.1,2.2และ 3.1

14-15

10%

7
16

30%
30%

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัยในสัดสวนคะแนนเก็บ (70): สอบ
ปลายภาค (30)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อ.ธันยพัฒน อินทรทัพพ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.(2551).ธุรกิจการบิน.กรุงเทพฯ:บริษัทเพรส แอนด ดีไซน
2
พรนพ พุกกะพันธุ.(2548) ธุรกิจการบิน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3
สมยศ วัฒนากมลชัย.(2555).ธุรกิจสายการบิน.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ.(2556).ASEAN MINI BOOK. กรุงเทพฯ:กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ
2
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.(2548).อุตสาหกรรมการบินและการจําหนายตั๋วเครื่องบิน.กรุงเทพฯ:บริษัทเพรส
แอนด ดีไซน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกตการมีสวนรวมการเรียนการสอนของนักศึกษาในชั้นเรียน และมีการเก็บขอมูลจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆในปจจุบัน เชน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและของชาติ แลวจัดทํามคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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3571403 ความรูเบื้องตนในการจัดการธุรกิจการบิน

4.1 อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน
คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนดานอื่น ๆที่กําหนดไวในเกณฑผลการเรียนรูของรายวิชาพรอมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแตละสวนกับรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
4.2 อาจารยผูสอนดําเนิน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
4.3 อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานที่ จัดทําขึ้นเมื่ อสิ้นสุดภาคการศึกษาต ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รพร อ มทั้ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และรายงานผลในการดํ า เนิ น การรายวิ ช า (มคอ.5) เพื่ อ ใช
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผู รับ ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนสรางระบบการทวนประสิท ธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเขาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผาน
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร อาจารยผู สอนรับผิ ดชอบในการทวนเนื้ อหาที่ สอน ผลการประชุม การ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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