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

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
 HY 341 ภาษาองักฤษส าหรับการบริการบนเคร่ืองบิน  
       English for In-Flight Services 
2.  จ านวนหน่วยกติ  
     3(2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา   
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน  
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  
     อาจารย์ ไพภทัร เนตตะสูต 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
     ภาคการศึกษา ตน้ ชั้นปีท่ี 3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน   
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดา้นต่างๆบน 

เคร่ืองบิน 
1.2 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการสนทนากบัผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินในสถานการณ์ต่างๆ 
1.3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และสามารถใหค้ าแนะน าในการใชบ้ริการอุปกรณ์บนเคร่ืองบินส าหรับผูโ้ดยสาร  
1.4 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและสามารถส่ือสารในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการบน 

เคร่ืองบินได ้
1.5 นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะในการเขียนรายงานเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนเคร่ืองบิน  

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทต่างในอุตสาหกรรม 
งานดา้นการบริการ  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา  
 ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริการดา้นต่างๆบนเคร่ืองบิน การสนทนากบัผูโ้ดยสารในสถานการณ์ต่างๆ  ค าแนะน าในการใชบ้ริการ 
อุปกรณ์บนเคร่ืองบินส าหรับผูโ้ดยสาร ภาษาองักฤษเพื่อการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แนวทางการเขียนรายงาน 
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนเคร่ืองบิน ตลอดจาภาษาองักฤษท่ีใชก้บัภาวะเจบ็ป่วยระหวา่งเดินทาง 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ตามโอกาส 30 30 

          
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.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการบิน  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
 1.3 วธีิการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
  1.    นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักการบริการดา้นต่างๆบน 

เคร่ืองบิน 
  2.    นกัศึกษามีความรู้และสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการบนเคร่ืองบิน 

3. นกัศึกษามีความรู้และสามารถส่ือสารในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน   
4. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงเพื่อพฒันาจนเองอยา่ง 

ต่อเน่ือง 
 2.2 วธีิการสอน  
  1.  บรรยายและใหท้ าแบบฝึกหดั พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วธีิการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการคน้ควา้และรายงาน  
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบอตันยัท่ีเนน้ถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  



 

3. ทกัษะทางปัญญา  
    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  1.  มีความสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ 
  2.   มีความสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  3.  มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 3.2 วธีิการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ โดยใชข้อ้มูลจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
  1.  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานได ้ 

อยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับการท างานใน 

อุตสาหกรรมการบิน 
  3.  มีภาวะผูน้ า เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 
 4.2 วธีิการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2. มอบหมายทั้งงานเด่ียว งานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
  3.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน  
 4.3 วธีิการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  1.  นกัศึกษาสามารถสามารถใช้ เทคโนโลยสีาระสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
  2.  นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 



 

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

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 Course introduction 
- Learner evaluation 

Unit I: Introduction to cabin crew 

8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Group activities  

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

3-4 Unit II: Pre-flight 
 

8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

5-6 Unit III: Boarding 
 

8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

7-8 Unit IV: Cabin services and 
amenities 
Speaking test  

8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

Midterm Exam 



 

10-11 Unit V: Health and medical issues  8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

12-13 Unit VI: Safety and emergencies 4 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

14 Unit VII: Descent, landing, and 
layover 

8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

15-16 Unit VIII: Getting a job 8 1. Lecture   
2. Discussion 
3. Pair Work 
3. Group activities 

อาจารย ์ไพภทัร 
เนตตะสูต 

Final Exam 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ประเมิน 
สัดส่วนของ 
การประเมิน

ผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม การเขา้เรียนและพฤติกรรม 

ในชั้นเรียนการส่งงานตรง 
เวลา 

ตลอดภาคการ 
ศึกษา 

 

10% 
 

2 ความรู้ การสอบกลางภาค 9 20% 
3 ทกัษะทางปัญญา การสอบปลายภาค 17 40% 
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

บุคคล และความรับผิดชอบ 
การท างานกลุ่มและน าเสนอ ตลอดภาคการ 

ศึกษา 
 

30% 



 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 Ellis, S. and Lansford, L. (2014). English for Cabin Crew: Express Series. Oxford University Press. 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ข่าวสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน 
 วารสารเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทย และต่างประเทศ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  - 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการรายวชิาน้ีจากการ เรียน 
การสอนและประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวชิาเพื่อส่งเสริม ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
ต่อการพฒันารายวชิาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
 2.  ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คิดวเิคราะห์ก่อน และหลงัการเรียนรายวชิาน้ี 
 3.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพฒันารายวชิาผา่นระบบการประเมิน  
online ของมหาวทิยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนกัศึกษาและท ารายงานสรุปพฒันาการของ 
นกัศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อุปสรรคแนว 
ทางแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
 2.  การวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 



 

 1.  ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิา  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1.   น าขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาจากขอ้  1 มาประมวล  เพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง  วธีิการศึกษา 

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 2.   น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้  2 มาจดักลุ่มเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาเพื่อพฒันา 

เน้ือหาสาระใหท้นัสมยั  ปรับวธีิการเรียนการสอน  
และวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


