มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-113-205 ชือ่ วิชา โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(Logistics for Tourism Industry)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับการทองเที่ยว

ผูร ับผิดชอบรายวิชา นายธนินทร สังขดวง
ผูสอน นางสาวน้ําฝน จันทรนวล
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (พื้นทีต่ รัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่ นอม)

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
4
7
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-205 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
08-113-205 Logistics for Tourism Industry
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต3(3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยธนินทร สังขดวง เบอรโทรศัพท 087-5451591
อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
อาจารยผูสอน
อาจารยน้ําฝน จันทรนวล เบอรโทรศัพท 088-3996498
อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2 รร.ทท.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2 รร.ทท.
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

มคอ. 3

8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1เพื่ อใหนักศึ กษามีค วามรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หนาที่ ความสําคัญ ปญ หา และ
ประเภทของผูโดยสาร หลักการขนสงสินคาและผูโดยสาร การตลาด การสงเสริมการขายการเงินของการ
ขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยวการควบคุมของรัฐตอการขนสงผูโดยสาร
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําสิ่งที่เรียน ไปประยุกตใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาเพื่อการ
พัฒนาการขนสงผูโดยสารได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
สําหรับเปนพื้นฐานดานการเรียนในการบูรณาการรวมรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของสังคมและ
สภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา และแตละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย หนาที่ ความสําคัญ ปญหา และประเภทของผูโดยสาร หลักการขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร การตลาด การสงเสริมการขายการเงินของการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยวการควบคุมของ
รัฐตอการขนสงผูโดยสารและการพัฒนาขนสงผูโดยสาร
Meaning, duties, importance, and current problems of leisure passenger; principles
of goods transport and passengers; governmental control and passenger transportation
development
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
45ชั่วโมง

ปฏิบัติ
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

สอนเสริม
ตามความตองการของ
2
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นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 ในเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น. ณ.บริเวณอาคารเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
3.2นอกเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพื่อรับคําปรึกษาผานระบบ เครือขาย Internet
4.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3





2. ความรู

4 5 1


2


3

3. ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3



4 5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1


2 3 4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4


ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง 1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การขนสงผูโดยสารทางเรือ/
ทะเล
ทางน้าํ
2.วันที่ดําเนินโครงการ: เมษายน 2559
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การขนสง
ผูโดยสารทางเรือ/ ทางน้ํา
3. รายละเอียด: พาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวทาง
ทะเล เพื่ อใหผู เข าใจถึ งบริบทและข อจํ ากัดต างๆในการ
เดินทางทองเที่ยวทางทะเล
4. รายชื่อผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 3-5
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6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ ําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง
ทะเล
2.วันที่ดําเนินโครงการ: 2-3 เมษายน 2558
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
80.20
2.ดานความรูความเขาใจ
94.60
3.ดานการนําความรูและ
91.60
ประสบการณไปใชประโยชน

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็ น ที่ นํ า มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอน: การขนส ง
ผูโดยสารทางเรือ/ ทางน้ํา
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การขนสง
ผูโดยสารทางเรือ/ ทางน้ํา
3. รายละเอียด: พาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวทาง
ทะเล เพื่อใหผูเขาใจถึงบริบทและขอจํากัดตางๆในการ
เดินทางทองเที่ยวทางทะเล
4. รายชื่อผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 3-5

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
4
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค
ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.2ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณี ศึ ก ษาทางการโรงแรมและการท อ งเที่ ยว โครงงานงานวิ จั ย และกํ า หนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ
แนวทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี
การนําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ให นั ก ศึ ก ษาได เรี ยนรู เทคนิ คการประยุ ก ต การวิเ คราะห ขอ มู ล เพื่อ การตัด สิน ใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอน
ที่
ชัว่ โมง
1-2 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบโลจิสติกสสําหรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1.1 ประวัติความเปนมาของการขนสง
1.2 ความแตกตางระหวางโลจิสติกส
กับการขนสง
1.3 บทบาทความสําคัญของโลจิสติกส
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1.4 ความหมายและหนาที่ของการ
ขนสงผูโดยสารในการทองเที่ยว
3-5 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 2 ประเภทของผูโดยสาร
และวิธีการขนสง
2.1 ประเภทของผูโดยสาร
2..2 การขนสงผูโดยสารทางรถยนต
/ทางบก
2.3 การขนสงผูโดยสารทางรถไฟ
/ทางบก
2.4 การขนสงผูโดยสารทางเรือ
/ทางน้ํา
2.5 การขนสงผูโดยสารทางเครื่องบิน
/ทางอากาศ
6-8 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 3 การสรางโมเดลการ
ตัดสินใจระบบโครงขายการขนสง
3.1 ความหมายความสําคัญของ
ศูนยกลางกระจายสินคาและ
ผูโดยสาร
3.2 แบบจําลองและการวิเคราะห
การตัดสินใจ
3.3 การหาผลลัพธที่ดีที่สุดดวย

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
กิจกรรม
อ.ธนินทรสังขดวง
- อธิบายภาพรวมการเรียน
การสอนของวิชา
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา
- แบบทดสอบกอนเรียน
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
อ.ธนินทรสังขดวง
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

การโปรแกรมเชิงเสน
3.4 การแกปญหาการโปรแกรม
เชิงเสนดวยโปรแกรมกระดาษ
คํานวณ
3.5 การพยากรณอนุกรมเวลา
3.6 แบบจําลองแถวคอย
3.7การตัดสินใจภายใตสภาวการณ
ตางๆ
3.8ความนาจะเปนในการวิเคราะห
แนวโนม
3.9แขนงการตัดสินใจ
3.10วิธีวิเคราะหแขนงการ
ตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการขนสง
9 สอบกลางภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
10-11 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 4 การวางแผนและการบริหาร
การขนสง
4.1ความสําคัญของการวางแผนขนสง
การทองเที่ยว
4.2 การตลาดและการสงเสริมการ
ขายในการขนสง
4.3ขอกําหนดของรัฐตอการขนสง
ผูโดยสาร
4.4การขนสงกับอินเตอรเน็ต
4.5 การปรับตัวของระบบ
โลจิสติกสตอขอกําหนดการเปด
เสรีของอาเซียน
12-13 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 5 การจัดการการขนสง
ทางอากาศ
5.1 การบิน ลักษณะทั่วไป
752 อุตสาหกรรมสายการบินและ
การขนสงสินคาทางอากาศ
5.3 การตลาดผูโดยสารของสาย

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สือ่ การสอน

อ.ธนินทรสังขดวง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

การบิน
5.4 การกําหนดราคา อุปสงค
อุปทาน ของตลาดและการกําหนด
ผลผลิต
5.5 การวางแผนฝูงบิน
กระบวนการเลือกเครื่องบิน
14-16 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 6หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ
6.1 หนวยงานภายในประเทศ
กรมการบินพาณิชย
6..2กรมอุตุนิยมวิทยา
6.3 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
6.4บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย
6.5 บริษัทการบินไทยจํากัด
6.7หนวยงานภายนอกประเทศ
6.8 องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ
6.9 สมาคมการขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ
17 สอบปลายภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
รวมชั่วโมงสอน
45

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2

ความรู

3

ทักษะทางปญญา

วิธกี ารประเมิน
- การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา
4
9
17
12

5%
30%
25%
5%
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5

- ใบงาน
ทักษะความสัมพันธ
- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
ตลอดภาค
ระหวางบุคคลและ
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การศึกษา
ความรับผิดชอบ
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย
ทักษะวิเคราะหเชิง
- การเขาถึงสื่อการสอน
ตลอดภาค
ตัวเลข การสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส
การศึกษา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 3
5%
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Skinner,D. C. 1999. Introduction to Decision Analysis, 2nd. Florida: Probabilistic
Publisking.
ชยุดา ศุภทรัพย.2552.การจัดการการขนสงทางอากาศ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ประชด ไกรเนตร. 2551. การขนสงผูโดยสาร .กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Johnston, R. and Clark, G. 2008. Service Operations Management ,3rd. New York:
Pearson Book Ltd.
Kotler, P., Bowen, J. and Makens J. 2009.Marketing for Hospitality and Tourism, 5rd.
NewYork:Pearson Book Ltd.

Lockwood, A. and Medlik, S. 2001. Tourism and Hospitality in the 21st Century. London: MPG
Book Ltd.

นฤมล สุนสวัสดิ์. 2549. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ วันทิพย.
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2538. อุตสาหกรรมการบริการ. ห
นวยที่ 1-8. กรุงเทพฯ: บริษัทวิชั่นสมารท จํากัด.
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2538. อุตสาหกรรมการบริการ. หนวยที่ 915. กรุงเทพฯ: บริษัทวิชั่นสมารท จํากัด.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนรู
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน
- ทบทวนผลการประประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจชิ้นงานของนักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป
โดยการเพิ่มคะแนนจากใบงาน และลดคะแนนจากการสอบปลายภาคใหนอยลงเหลือ 25 %
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