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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573411
การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
(Risk Management in Airline Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช ตอนเรียน A1,B1 และ
อาจารย์พรพิมล
อดทน ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
เดือนพฤภาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยในการบิน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแนวคิด หลักการ แนวทางการปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุทางอากาศและการป้องกัน
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในการบิน
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้ของระบบการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในสนามบิน และบนอากาศยาน
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ศึกษาหลักการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานนานาชาติทางการบินที่มีการจัดทาอย่างเป็นระบบแบบ
พลศาสตร์โดยยกตัวอย่างของ Federal Aviation Administration (FAA) เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ในการบินรวมทั้งกระบวนการสืบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศนามาจัดทาระบบการป้องกันและ
ระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในสนามบินและบน
อากาศยาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาปั จ จั ย ที่ก่อ ให้ เ กิด ความเสี่ ย งของธุร กิจสายการบิน บุคลากร องค์กรการบริห ารระบบการ
ตรวจสอบ การประเมิน ผล ระบบการควบคุมและประสานงาน ผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในภายนอก
กฎระเบียบข้อบังคับ การเสียโอกาส ผลกระทบจากเขตการค้าเสรี
Study factors which are effecting the risk of airline risk management, staff,
administration system, processing and evaluation system, control and cooperation system,
effecting internal and external factors, aviation rules and regulations, business opportunities,
effecting of FTA.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ไม่มี

30

75 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาสัปดาห์ละ 6
ชั่วโมง โดยแจ้งให้ทราบในห้องเรียน นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนผ่านทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) หรือโทรศัพท์เพื่อขอนัดหมายล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าพบได้ตามวัน เวลา
ที่ผู้สอนกาหนดไว้

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริ
ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริธรรมในการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
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3.) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นา
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4.) มีวินัยในการทางาน และปฎิบัติตามระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ทารายงานกลุ่ม ในและนอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ทางานร่วมกัน โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกกลุ่ม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และประพฤติผิด จรรยาบรรณของระบบการ
รักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งคาถามหรือตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมิ น จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในชั้ น เรี ย นหรื อ ในกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น เรียนและส่งรายงาน รวมทั้งการมีสัมมาคารวะต่อผู้ อาวุโสและ
อาจารย์
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางด้านการจัดทา
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ ที่กาหนดให้จากทั้งในสถานที่ และหน่วยงานนอกสถานที่ โดยให้
อ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารต่างๆที่นามาใช้ในการทารายงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1.) มีความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบสากล
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2 ) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3 ) มีความรู้ในกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การทารายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม การหาข้อมูลนอก
สถานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การมอบหมายให้สืบค้น
ข้อมูล เกี่ย วกับ กระบวนการและการตรวจสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิ นแบบบูรณาการจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ โดยนามาสรุปและนาเสนอ ในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบย่อย
- ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
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- ประเมินจากผลการอภิปราย และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาและความขัด แย้ ง
ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นปัญหาจากอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบิน แบบ
บูรณาการตลอดจนเปิดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างไกล มองประเด็นปัญหาต่างๆ
ในแง่มุมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางการบิน ต่างๆ โดย
เน้นการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และนาเสนอในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบอัตนัยที่มีการประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาด้านการบริหารกับการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินแบบบูรณาการ
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์ใน และนอกชั้นเรียน ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม
- ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามหน้ า ที่ แ ละบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
 2) มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาวิช าชี พ ให้ ทัน สมัย อย่า งต่ อเนื่ องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
- การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันกาหนดและนาเสนอในชั้นเรียน
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- การวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยเน้น Group Discussion ให้ผู้เรียนมีกระบวนการกลุ่มร่วมกัน
วางแผนและแก้ปัญหาในประเด็นที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันกาหนดและนาเสนอในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับเพื่อนทั้งในและนอกกลุ่ม
- ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิ ติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้การ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
- การวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นที่อาจารย์กาหนด โดยการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การนาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารพร้อมส่งรูปเล่มรายงานและนาเสนอด้วย
วาจา และบันทึกด้วยแผ่น CDในการส่งผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
- ประเมินจากรูปแบบการนาเสนอรายงานด้วยเอกสาร การนาเสนอด้วยวาจา และการบรรยาย
ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อเรื่อง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
- ชี้แจงข้อตกลงในการเรียน
การสอนร่วมกัน
- อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้
-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
5
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2

การรักษาความปลอดภัยใน
การบินโดยสังเขป

3

3

บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการบิน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทางการบิน

3

เรียนการสอน เอกสารประ
กอบการเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
- บรรยายบทนาเรื่องการจัด
การและองค์การ
- ทาแบบฝึกหัดคาถามท้าย
บทส่งในสัปดาห์ถัดไป
ขิ้นงาน
ความหมายความเสี่ยงใน
ชีวิตประจาวัน
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
หลักการ ทางการบินโดย
บรรยายให้เห็นถึงความ
เกี่ยวข้องของบุคคลากร
อุปกรณ์ ระบบการบริหารของ
อุตสาหกรรมการบิน
ขิ้นงาน
ตัวอย่างการรักษาความ
ปลอดภัย
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
หลักการ แนวทางปฏิบัติใน
การนาAnnex และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการ
บินมาใช้ รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรง และโดย
อ้อม
ขิ้นงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการบิน
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด

-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม
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4

สถานที่ในอุตสาหกรรมการ
บินที่มีความเสี่ยงทางการบิน

3

5

หลักการจัดการความเสี่ยง
ทั่วไป รวมทั้งแนวคิด วิธีการ
ที่เกี่ยวข้อง และพึงพิจารณา

3

6

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางอากาศ ภาคพื้น และ
ข้อพิจารณาในการป้องกัน
โดยสังเขป

3

การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
หลักการนาหลักเกณฑ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการบิน ที่ต้องใช้
บนข้อจากัดด้านต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขิ้นงาน
สถานที่ทางการบินที่มีโอกาส
เกิดความเสี่ยง
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอย่างของหลักการจัดการ
ความเสี่ยง และแนวทางการ
ปฏิบัติของการบริหารความ
เสี่ยงทางการบินที่หน่วยงาน
นานาชาติกาหนดไว้
ขิ้นงาน
ข้อพิจาณาด้านความเสี่ยง
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอย่างภายในประเทศ
รวมทั้งเปรียบเทียบสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางการบิน
ขิ้นงาน
ต้นเหตุรูปแบบการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากการละเลยค
วาเสี่ยง
ประเมินการเรียนรู้

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม
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7

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในอุตสาหกรรมการบิน โดย
แยกเป็นภาคอากาศ ภาคพื้น
ส่วนการประสานงาน สิทธิ
มนุษยชน และสอบกลาง
ภาค

8

หลักการจัดการความเสี่ยง
โดยหน่วยงานทางการบิน

9

การรักษาความปลอดภัยใน
การบิน โดยพิจารณาร่วมกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

10

อนาคตความเสี่ยงในที่ต้อง
เพิ่มศักยภาพในการรักษา
ความปลอดภัยทางการบิน

แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษาอภิปราย
พร้อมแนะนาการออก
ภาคสนาม แบบวันเดียวเป็น
กลุ่ม
ขิ้นงาน
สิทธิมนุษย์ชนกับจรรยาบรรณ
ทางการบิน
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สอบระหว่างภาค
3
บรรยาย และให้คาปรึกษาใน
การออกภาคสนามแบบวัน
เดียวเป็นกลุ่ม
ขิ้นงาน
การตะหนักด้านความเสี่ยง
ของหน่วยงานทางการบิน
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
พร้อมแนะนาการออก
ภาคสนามแบบวันเดียวเป็น
กลุ่ม
ขิ้นงาน
ความเสี่ยงและวิธีป้องกัน
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
พร้อมตรวจสอบเอกสาร
แนะนาตนเองและการเตรียม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
8
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รวมทั้งงานเอกสารการ
เตรียมตัวออกภาคสนาม

11

ความเสี่ยงภาคพื้น
กรณีศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางการบินจากภาคพื้น

3

12

ความเสี่ยงภาคอากาศ
กรณีศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางการบินจากภาคอากาศ

3

13

ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อันตราย ระบบในการ
ดาเนินการเยียวยา และ
ระบบการแก้ไขอุดช่องโหว่ใน
การรักษาความปลอดภัย
ทางการบิน

3

แบบสัมภาษณ์ภาคสนาม และ
รูปแบบ ที่เหมาะสมในการทา
รายงาน
ขิ้นงาน
ความเสี่ยงต้นทุนและงาน
เอกสารตามสภาพจริง
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
และตรวจสอบผลการออก
ภาคสนามของแต่ละกลุ่ม
ขิ้นงาน
ผลการละเลยความเสี่ยง
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา นาเสนอรายงาน
กลุ่ม
ขิ้นงาน
อุบัติเหตุแม้มีPROCEDURE
ความเสี่ยงแล้วก็ตาม
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา นาเสนอรายงาน
กลุ่ม
ขิ้นงาน
การเยี่ยวยาผลความเสียหาย
จากอุบัติภัยและอุบัติเหตุ
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม
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14

ภาพความเสียหายเกิดขึ้นทั้ง
ในสนามบิน และบนอากาศ
ยาน

3

15

สรุปภาพรวมที่เป็นการรักษา
ความปลอดภัย ในสภาพ
เศรษฐกิจที่ถดถอยต่อ
อุตสาหกรรมการบิน รวมทั้ง
แนวข้อสอบปลายภาค

3

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา นาเสนอรายงาน
กลุ่ม
ขิ้นงาน
การประเมินความเสียหายที่
ตัวปรับปรุงจากเหตุการณที่
เกิดขึ้น
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สรุป,ทบทวนสาระสาคัญ
ก่อนการสอบปลายภาค
- ชี้แจงเรื่องการสอบปลาย
ภาค
ขิ้นงาน
ภาพรวมกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
ประเมินการเรียนรู้
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

-สื่อPowerPoint
-ใบกิจกรรม
-เอกสารประ กอบ
การเรียน
-แบบฝึกหัดคาถาม

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1.1

- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลา ความมีวินัยและความ
รับ ผิดชอบ

2

1.4,4.1,4.2

3

1.6,5.3
1.3,4.1,4.3,4.5

ทาแบบฝึกหัดประเมินความรู้
ความเข้าใจหลังจบบทเรียนการมีส่วนร่วมในการตอบคา
ถาม การอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ที่แสดง ออกในชั้นเรียน
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%
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4.7
1.1
5

3.1,3.2,3.4

การทารายงานเดี่ยวและ
รายงานกลุ่ม
การออกภาคสนาม
การส่งงานตามที่มอบหมาย
สอบปลายภาคเรียน

10%
16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
Annex 1 – 18
Manual of Aviation Risk Management of Federal Aviation Administration (FAA)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สาคัญ
www.icao.www.faa.or.fr
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แต่ละด้าน
และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลั ก สู ต รก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทบทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน / การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้ง
ภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการ
สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
11
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หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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