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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573410
โภชนาการในธุรกิจการบิน
Catering in Airline Business
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ ตอนเรียน A1, B1 และ C1
อาจารย์นิพนธ์ ระวียันและอาจารย์วสันต์ นิลมัย ตอนเรียน LE
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลาปางและศูนย์หัวหิน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนผลิตอาหารเพื่อบริการบนเครื่องบิน
การกาหนดเมนูอาหาร การประกอบอาหารภายในครัวการบิน รวมถึงขั้นตอนการขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม
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1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ได้รับ)
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของสุขลักษณะ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในมื้อต่างๆ รวมถึงอาหาร
พิเศษบนเที่ยวบินให้กับผู้โดยสาร
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานโภชนาการ
ได้อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อุตสาหกรรมโภชนาการเป็นธุรกิจที่ต้องให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ ในวิชาการโภชนาการในธุรกิจ
การบินนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการงานโภชนาการสาหรับสายการบิน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชิวิตประจาวัน การประกอบอาชีพและเป็นพื้นฐานในการเรียน
วิชาอื่นๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการสาหรับสายการบิน เพื่อนาไปใช้ในการบริการบนเครื่อง โดย
ศึกษาการกาหนดเมนู การประกอบอาหารภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขึ้นเครื่องบิน ขั้นตอนการขนส่ง
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการสารองอาหารในกรณีเร่งด่วน การประสานงานกับสายการบิน โดยคานึงถึง
สุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักตามมาตรฐานสากลทางด้านโภชนาการ
Study fundamental airline catering system for in-flight services focus on menu
selections, food preparation in airline catering industry, catering delivery, meal reservation
for urgent requests and coordination with airlines especially for consumer under
international standard of food hygiene and safety.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

90 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตามเวลานัด
หมาย ด้วยวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเช่น ไลน์ โทรศัพท์หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจัดการปัญหา ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
กับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3. มีวินัยรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นา
ละเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4. มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา
2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของ
ผู้อื่น
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่โดยให้ความร่วมมือ และสามารถร่วมทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถอภิปรายหน้าห้องได้อย่างเหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินจากการสอบ และผลการทารายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบเป็น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในกระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1. จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ด้ว ยรูป แบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ เช่น กรณี ศึ กษา และการ
นาเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน
2. จัดการเรียนรู้จากอุปกรณ์การบริการจริง โดยฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจาลอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อยหลังจบการรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3
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2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติภายในห้องฝึกปฏิบัติจาลอง
3. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามรถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานเพื่อมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและยกกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
2. สาธิตการใช้งานของอุปกรณ์ และมอบหมายการปฏิบัติงานในห้องฝึกปฏิบัติงานจาลองแบบเดี่ยว
และกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
2. พิจารณาจากรายงานและอภิปรายในชั้นเรียน
3. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนและกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และแก้ไขปัญหากลุ่ม
2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
วิธีการสอน
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้
2. มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
3. สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาวะความเป็นผู้นา-ผู้ตาม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. จัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน มอบหมายรายงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
2. ส่งเสริมให้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4
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2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่าชาติได้อย่างเหมาะสม และตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารรู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
1. จัดให้มีการเขียนรายงาน การสอบ การนาเสนอผลงานในหลากหลายสถานการณ์อย่างเหมาะสม
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ (Website) สื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ (ELearning)
3. การทารายงานนาเสนอโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม ทันสมัยและน่าสนใจ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินการจัดทารายงาน การมีส่วนร่วมในการทารายงานและการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน


หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อเรื่อง

1

- แนะนารายวิชา
- อธิบายวัตถุประสงค์รายวิชา
- อธิบายแนวการสอน
- ชี้แจงเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- ข้อตกลงในการเรียนและการ
เข้าชั้นเรียน

2

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
การบิน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
- ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
การบิน

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ชี้แจงข้อตกลงในการ
เรียนการสอนร่วมกัน
อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
รายละเอียดเนึ้อหาวิชา
เอกสารประกอบการสอน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- ตาราการจัดการอาหาร
สาหรับสายการบิน
- จัดการเรียนรู้นิยามศัพท์
- บรรยายด้วย PPT พร้อม
ทั้งอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- ประกาศคณะกรรมการ
การบินพลเรือน

ประเมินการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน
-

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
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สัปดาห์
3

4

5

หัวข้อเรื่อง
- การจัดการด้านความปลอดภัย
- วัตถุอันตราย
Quiz ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมการบิน
- Fundamental of Airline
Catering System
- International Standard of
Food Hygiene and Safety

Food Preparation in Airline
Catering Industry

จานวน
ชั่วโมง
3

3

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- เอกสารประกอบ PPT
- บรรยายและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- บรรยาย อภิปรายและ
ตอบข้ อซักถาม
- ความรู้เบื ้องต้ นของธุรกิจ
อุตสาหกรรมครัวการบิน
และบรรยายโครงสร้ าง
หน่วยงานต่างๆของครัว
การบิน
- สุขลักษณะของอาหาร
วัตถุดบิ และสถาน
ประกอบการ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
PowerPoint
- VDO clip ครัวการบิน
- บรรยายการเตรี ยม
วัตถุดบิ การตรวจรับ
จัดเก็บและการจัดเตรี ยม
อาหาร
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ
PowerPoint
- VDO Clip การจัดการ
ของครัวการบิน ที่ผลิต
อาหารให้ กบั สายการบิน

ชิ้นงาน

ประเมินการ
เรียนรู้
แบบทดสอบ
หลังการเรียน

สังเกตุจากการ
อภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม
ในชั้นเรียน

แบบทดสอบ
การเรียนรู้
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สัปดาห์

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- บรรยาย อภิ ป รายและ
ตอบข้ อ ซักถามการปรุ ง
แต่งอาหารตามรายการ
อาหารที่กาหนด
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- PowerPoint และ
เอกสารประกอบ
- รูปภาพอาหารจาก
Cooking Terms
- เอกสารประกอบ PPT
- รูปภาพอาหารพิเศษ

6

Cooking Terms/Menu
Definition

3

7

IATA Special Meal
Definitions and Codes
อาหารทะเล/ผัก

3

- Menu Planning and
Selection
- Meal Loading Plan
- Potato/Tomato/Rice and
Egg

3

8

9

3

- นศ. กลุม่ แรก นาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยนและ
อภิปราย
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนด้ วย
PPT
บรรยาย
- ขันตอนและการก
้
าหนด
รายการอาหารจากสาย
การบิน
- การจัดเตรี ยมอาหารใน
แต่ละเที่ยวบินของสาย
การบิน ทังเที
้ ่ยวบินใน
ประเทศและต่างประเทศ
- นศ. กลุม่ สอง นาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT

ชิ้นงาน

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 1
บันทึกลงใน
File

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 2
บันทึกลงใน
File

ประเมินการ
เรียนรู้

- แบบทดสอบ
กลางภาค
- แบบประเมิน
ผลงานและ
การทางาน
เป็นทีม
- แบบ
ประเมินผล
งานและการ
ทางานเป็น
ทีม
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สัปดาห์

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

10

Food Presentation
Sauces/Bread/Pie

3

11

- Berry/Thai Sumrup
- Service Equipment

3

12
-

- Sausage/Meal Time
Airline Tray Set Up

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ตัวอย่าง Menu/Meal
Loading Plan
- บรรยาย ขันตอนการ
้
จัดทา Food
Presentation ตามสถานี
ภูมิภาคและต่างประเทศ
- นศ. กลุม่ สาม นาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- รูปภาพการทา Food
Presentation ของครัว
การบิน
- นศ. กลุม่ ที่สี่นาเสนอหน้ า
ชันเรี
้ ยน
- บรรยายอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การบริ การบนเครื่ องบิน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- ห้องปฏิบัติการจาลอง
- นศ. กลุม่ ที่ห้านาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
- บรรยายการจัดเตรี ยม
ถาดอาหารที่ใช้ บริ การใน
เที่ยวบินภูมิภาคและ
ต่างประเทศตามมื ้อของ
อาหาร
- สาธิตถาดอาหารของ
ผู้โดยสาร
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้

ชิ้นงาน

ประเมินการ
เรียนรู้

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 3
บันทึกลงใน
File

- แบบ
ประเมินผล
งานและการ
ทางานเป็น
ทีม

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 4
บันทึกลงใน
File

- แบบ
ประเมินผล
งานและการ
ทางานเป็น
ทีม

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 5
บันทึกลงใน
File

- แบบ
ประเมินผล
งานและการ
ทางานเป็น
ทีม
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สัปดาห์

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

13

- Meal Reservation for
Urgent Requests
- Halal/Equipment in Flight
Kitchen

3

14

Catering Delivery and Offloading/recycling

3

15

Conclusions/Final Review

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- เอกสารประกอบ PPT
- ห้องปฏิบัติการผู้โดยสาร
จาลอง
- บรรยายขันตอนการสั
้
ง่
อาหารกรณีเร่งด่วน เช่น
อาหารพิเศษและ Last
Minute Passengers
- นศ. กลุม่ ที่หกนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- บรรยายการส่งมอบ
อาหารขึ ้นเครื่ องบิน การ
นาอาหารลงจากเครื่ อง
เมื่อถึงปลายทางและส่วน
การล้ างอุปกรณ์เพื่อนาไป
จัดใส่อาหารใหม่
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
- เอกสารประกอบ PPT
- VDO clip Offloading
and Washing
- บรรยายสรุ ปหัวข้ อสาคัญ
ในวิ ช าและให้ นั ก ศึ ก ษา
อ ภิ ป รา ย แ ส ด ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น ของ Case Study
ต่างๆ ในชันเรี
้ ยน
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบ

ชิ้นงาน

ข้อมูลนศ.
กลุ่ม 6
บันทึกลงใน
File

ประเมินการ
เรียนรู้

- แบบ
ประเมินผล
งานและการ
ทางานเป็น
ทีม

การตอบคาถาม
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สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

ชิ้นงาน

ประเมินการ
เรียนรู้

สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3

4
5

ผลการ
เรียนรู้
1.1 และ 1.2
1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 4.1, 4.2
5.1 และ 5.2
1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2 5.1
และ 5.2
2.1, 2.2 และ
3.1
2.1, 2.2 และ
3.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15
4,6,8,12

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
20%

5,10

10%

สอบระหว่างภาคเรียน

9

30%

สอบปลายภาคเรียน

16

30%

สังเกตุพฤติกรรม การมีส่วนร่วม
ประเมินผลจากการทดสอบย่อย
การค้ นคว้ า ทารายงานเดี่ยว
รายงานกลุม่ และการนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยนตามที่ได้ รับ
มอบหมาย

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (70): สอบ
ปลายภาค (30)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- นิพนธ์ ระวียัน. (2553). การจัดการอาหารสาหรับสายการบิน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1
2

IATA Special Meal Definitions and Codes
ICAO (2009) Annex 17 – Security
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3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1
2
3

สายน้าผึ้ง ทองใส. การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน
http://www.lsgskychefs.com/en/airline-catering/frozen-meals.html
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ig/0054/11CHAPTER_4.pdf

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. อาจารย์ผ้ สู อนอธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี ้จากการเรี ยนการสอนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้ อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
2..ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรี ยนรายวิชานี ้
3. ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ
การประเมิน On line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. สังเกตุการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนามาทวนสอบ เช่นคะแนนผล
การสอบ หรือคะแนนด้านอื่นๆที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาพร้อมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแต่ละส่วนกับรายวิชา (มคอ3)
2. อาจารย์ผู้สอนดาเนิน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
3. อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4. อาจารย์ผู้ ส อนน าเสนอรายงานที่จัดท าขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาต่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงและรายงานในผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ5)
เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
11
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรื อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุม
การทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป
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