
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์ / สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน     

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
 HY 203 การจดัการงานบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน       
       In-flight Service Management 
2.  จ านวนหน่วยกติ  
     3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา   
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน  
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  
     อาจารย์ จิรภทัร เลขะกุล 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
     ภาคการศึกษาตน้  ชั้นปีท่ี 3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
8.  สถานทีเ่รียน   
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
 1.1  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของอุตสาหกรรมการบิน ความปลอดภยัในดา้นการบิน 
และงานบริการบนเคร่ืองบิน 
 1.2  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของระบบการจดัการบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน พร้อมทั้ ง 
   กระบวนการและขั้นตอนในการบริการในแต่ละเท่ียวบิน  
 1.3  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจถึงการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน พร้อมทั้งสามารถ 
   น าทกัษะในการเตรียมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบินมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 1.4  นกัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการใหบ้ริการ พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสารโดยมี  
   กริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการบริการ อนัจะน ามาซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร  
 1.5 นกัศึกษาเป็นผูมี้ทศันคติและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการใหบ้ริการทุกสาขาอาชีพ และ 
เขา้ใจถึงการบริการท่ีมาจากจิตใจ ท่ีรักการบริการอยา่งแทจ้ริง 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ  เร่ือง การจดัการบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 
โดยค านึงถึง ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
รวมถึงการส่ือสารและมารยาทท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการตลอดจนถึงการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
 ความส าคญัของระบบการจดัการบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน หลกัการและกระบวนการบริการบนเท่ียวบิน 
การปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และการก ากบัดูแลความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
วธีิการน าเสนอบริการ พร้อมทั้ง 
ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัส าหรับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับการบริการบนเท่ียวบิน  
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูโ้ดยสาร และ 
การส่ือสารและมารยาทท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการตลอดจนถึงการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รและตนเอง  

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 



 

45 - - 84 
          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
     3 ชัว่โมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1.  สามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม และความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
  2.  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
  3.  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
 1.3 วธีิการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
  1.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการบริการผูโ้ดยสารท่ีดี 
  2.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน 
  3.  นกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใหบ้ริการในการประกอบอาชีพ  
 2.2 วธีิการสอน  
  1.  บรรยายและใหท้ าแบบฝึกหดั พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 2.3 วธีิการประเมินผล  



 

  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการคน้ควา้และรายงาน 
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบอตันยัท่ีเนน้ถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 



 

3. ทกัษะทางปัญญา  
    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  1.  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีได ้
  2.   นกัศึกษาวเิคราะห์การบริการผูโ้ดยสารท่ีดีเป็นอยา่งไร 
  3.  สามารถประมวลและศึกษาขอ้มูลเพื่อน าเสนอแนวทางปรับปรุงการบริการผูโ้ดยสาร  
 3.2 วธีิการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ โดยใชข้อ้มูลจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
  1.  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงาน 
   ไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับการบริการ 
   ผูโ้ดยสารท่ีดี 
 4.2 วธีิการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
 4.3 วธีิการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  1.  นกัศึกษาสามารถสามารถใชภ้าษาในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. 
 นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

 5.2 วธีิการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วธีิการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.   แผนการสอน  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวชิา และเกณฑ์การวดัผล 
ความหมายของงานบริการ 
- วธีิการเรียนการสอน 
- วธีิการประเมินผล 
- กฎระเบียบในชั้นเรียน 
- 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการ
บิน 
- งานบริการบนเคร่ืองบิน   
- ความส าคญัของการบริการผูโ้ดยสาร 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point  
2. ทดสอบความเขา้ใจ 
3. มอบหมายงานคน้ควา้ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

 



 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

2. ระบบการจัดการบริการผู้โดยสารบน 
เคร่ืองบิน 
-  
การตอ้นรับและการทกัทายผูโ้ดยสาร 
-  
รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหบ้ริก
ารผูโ้ดยสาร 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

3. หลักการและการบริการบนเทีย่วบิน 
- 
การเตรียมงานบนภาคพื้นเพื่อใหบ้ริกา
รแก่ผูโ้ดยสาร  
- 
การเตรียมงานระหวา่งเท่ียวบินเพื่อให้
บริการแก่ผูโ้ดยสาร 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และเวบ็ไซด ์
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

4. การปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ 
บนเคร่ืองบิน 
- 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการใหบ้ริการบนเคร่ือง
บิน  
- วธีิการน าเสนองานบริการ 
บนเคร่ืองบิน 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 



 

5. การก ากับความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
- 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัในเร่ืองของค
วามปลอดภยัในการบินกรณีท่ีมีเหตุกา
รณ์ฉุกเฉิน  
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการบิน 
และวธีิการใชอุ้ปกรณ์ในกรณีท่ีมีเหตุก
ารณ์ฉุกเฉิน 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

6. วธีิการน าเสนอการบริการบน 
เคร่ืองบิน 
- 
ขั้นตอนการน าเสนอการบริการอาหาร
ม้ือกลางวนั และม้ือค ่า  
- 
ขั้นตอนการน าเสนอการบริการอาหาร 
ม้ือ เชา้  

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศึกษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

7. ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติส าหรับการ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
- ความหมาย 
และค าอธิบายความของรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม   
- วธีิการเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน  

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. กรณีศึกษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 



 

8 การปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสาร 
- การส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร โดยใช ้ 
วจันภาษา และ อวจันภาษา   
- การมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี  
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. กรณีศึกษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

9. สอบกลางภาค 2   
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

10. การส่ือสารและมารยาททีเ่หมาะสมใน
การให้บริการ  
- 
การปฏิบติัตวัของผูท้  างานใหบ้ริการใ
นท่ีสาธารณะ  
- 
การแต่งกายของผูท้  างานใหบ้ริการใน
ท่ีสาธารณะ  
- 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 



 

11. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและ 
ตนเอง 
- 
คุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานท่ี
มีต่อองคก์ร 
- 
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อหน่วยงา
นอ่ืนๆภายในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการท างาน 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศึกษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

12. น าเสนองานกลุ่ม 
แบ่งกลุ่มละ 5 คน  

3 1. น าเสนองานกลุ่ม 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารยผ์ูส้อ
น 
 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

13. Mock Up 3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 



 

14.  Mock Up 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

15. Mock Up 3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
 

อาจารยจิ์รภทัร 
เลขะกุล 

16. การสอบปลายภาค 3   

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กจิกร
รมที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรีย
นการส่งงานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศึกษา 
ตลอดภาคกา
รศึกษา 

11 

10% 
 

2 ความรู้ การสอบกลางภาค 9 20% 



 

   
3 ทกัษะทางปัญญา การสอบปลายภาค 16 40% 
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลแ

ละความรับผดิชอบ 
การท างานกลุ่มและน าเสนอ   

30% 
 
 

5 การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี   
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 Lovelock, C. H., & Wirtz, J. (2011). Services marketing: People, technology, strategy. Upper Saddle River, 
NJ: Pearson/Prentice Hall. 
 Harris, E. K. (2014). Customer service: A practical approach. Boston: Pearson education 
พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2548) . ธุรกิจการบิน ,โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ข่าวสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัการบริการผูโ้ดยสาร 
 วารสารเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน การท่องเท่ียว การบริการผูโ้ดยสาร และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทย  
 และต่างประเทศ   
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 การบินไทย จ ากดั (มหาชน)../../Maneechc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet 

Files/Content.Outlook/P45UDV6V/GoodCorporateGovernmentandEthicsCode 
       The International Air Transport Association (IATA) 
  The International Civil Aviation Organization (ICAO) 
 น ้าเพชร อยูส่กุล. (2552). ความเป็นเลิศในการบริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน). วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒัน-บริหารศาสตร์.  
 ณพร เจียมโฆษิต, ลีลา เต้ียงสูงเนิน, ธนิดา จิตตน์อ้มรัตน์. (2557).  
อิทธิพลของความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผลการปฏิบติังานของพนกังานใหบ้ริการต่อการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ
ของลูกคา้สายการบินประเภทตน้ทุนต ่าในประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทศัน์, 28, 88 (ตุลาคม-ธนัวาคม), 161-163. 
 ปิยกนิฏฐ ์โชติวนิช สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ บณัฑิต ผงันิรันดร์. (2557). การสร้างความภกัดีต่อการใชบ้ริการของ 
บริษทัการบินไทย จ ากดั มหาชน. วารสาร มฉก.วชิาการ, 17(34), 93-110. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

http://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/index.page?
http://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/index.page?
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx


 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวชิาน้ีจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวชิาเพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพั
ฒนารายวชิาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
 2. ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวชิาน้ี 
 3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน  และการพฒันารายวชิาผา่นระบบการประเมิน  
online ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษาปัญหา  อุปสรรค  
และแนวทางแกไ้ขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1. การประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อุปสรรค  
แนวทางแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
 2. การวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน  
 3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
 1. ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ 
 2. เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิา ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1. น าขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาจากขอ้  1 มาประมวล  เพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง  
วธีิการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้  2 มาจดักลุ่มเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนกัศึก ษา 
เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั  ปรับวธีิการเรียนการสอน  
และวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


