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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศกึษา       มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

หมวดท ี1 ข้อมูลโดยทวัไป 

1. รหสัและชือรายวิชา  
-   3574101    ธรุกิจการบนิ 

2. จาํนวนหน่วยกติ    
3 ( 2 -2 -5 )   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
        หลกัสตูรอตุสาหกรรมบริการและการทอ่งเทียว ประเภทวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วฒันชยั  ชมูาก 

5. ภาคการศกึษา / ชันปีทเีรียน   
   ภาคการศกึษาที 1 ชนัปีที 3  

6. รายวชิาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
- ไมมี่ 

7. รายวชิาทต้ีองเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
- ไมมี่ 

8. สถานทีเรียน    
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ ศนูย์ธนบรีุ และ สมทุรปราการ   

9. วนัทจีัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครังล่าสุด 
  

 
หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

       -  เพือให้นกัศกึษาได้ทราบความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีของการจดัการธรุกิจการบิน 

        -  เพือให้นกัศกึษาได้ทราบกฎระเบยีบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  ทีเกียวข้องกบัการบินพลเรือนของไทย 

        -  เพือให้นกัศกึษาได้ทราบถึงแนวโน้มของนโยบายการเปิดเสรีการบิน และกฎระเบียบเพือรองรับนโยบาย    

           การเปิดเสรี 
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2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพอืพฒันารายวิชานี 

หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา  
           ความหมายและองค์ประกอบของธุรกิจการบิน  ประวติัธุรกิจการบินของไทยและของโลก การขยายบริการ

ของสายการบินและการขนสง่สินค้าทางอากาศ  กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ  ภมิูศาสตร์การบินและการอ่าน

ตารางเวลากําหนดการบิน  นโยบายทีสําคญัของสายการบิน  การจดัการธุรกิจการบิน  หน่วยงานทีเกียวข้องกบั

ธรุกิจการบิน  เช่น  IATA, ICAO, OAA  ความสมัพนัธ์ระหว่างอตุสาหกรรมท่องเทียวกบัธุรกิจการบิน   ปัญหาและ

อปุสรรคในการดาํเนินธรุกิจการบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

- ชวัโมงบรรยาย  30    
ชวัโมง 

 - ชวัโมงปฏิบติั  30  ชวัโมง 

 

 

 

 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

- ให้คําปรึกษาและแนะนําในชนัเรียน 

- ให้คําปรึกษาและแนะนํานอกชนัเรียน 

 

 
หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

         การพฒันาผลการเรียนของนกัศกึษา สอดคล้อง 5 ด้าน ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

-  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั และสงัคม 

- มีวินยั ตรงตอ่เวลา  มีความซอืสตัย์สจุริต และมีความยติุธรรม 

วธีิการสอน 

- บรรยายโดยสอดแทรกเรืองคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การตรงตอ่เวลา รวมถงึจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ตามความเหมาะสม 
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วธีิการประเมนิผล 
-  ประเมินจากการเข้าชนัเรียนของนกัศกึษารวมถึงพฤติกรรมของนกัศกึษาทีเข้าชนัเรียน 

2. ความรู้  
-  มีความรู้เกียวกบัประวติัความเป็นของธุรกิจการบินในประเทศไทย 

- มีความรู้เกียวกบัการจดัการจราจรทางอากาศรวมถงึกฎระเบยีบตา่งในการเดินทางทางอากาศ 

- สามารถวิเคราะห์และนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและการประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
วธีิการสอน 

-  บรรยายถงึประวติัความเป็นมาของธรุกิจการบินของประเทศไทย 

-  บรรยายเกียวกบัการจดัการจราจรทางอากาศและกฏระเบียบในการเดินทาง ๆ อากาศ 

- ให้อา่นตาํรา หนงัสอื บทความ ทีเกียวข้องกบัเนือหารายวิชา  

- ถามตอบในชนัเรียน 
วธีิการประเมนิผล 

-  การตอบในชนัเรียนของนกัศกึษา 

- ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

-  คิดอยา่งมีวิจารณาญานและอยา่งเป็นระบบ  และนําไปใช้ในงานวิชาชีพได้ 

- สามารถวิเคราะห์และนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและการประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
วธีิการสอน 

-  บรรยายและถามปัญหาในชนัเรียน 
วธีิการประเมนิผล 

-  การตอบในชนัเรียนของนกัศกึษา 
 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- มีความรับผิดชอบในการทํางานโดยไมนํ่าเอาความรู้ไปใช้เอาเปรียบผู้อืน 
วธีิการสอน 

-  บรรยายโดยสอดแทรกไมใ่ห้นํากระบวนการทํางานไปใช้เอาเปรียบผู้ อืน 
วธีิการประเมนิผล 

-  ประเมินจากการตอบคาํถามของนกัศกึษาในชนัเรียน 
 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-    สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 
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วธีิการสอน 

-  ให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลู ขา่ว ตาม website  ทีเกียวข้อง โดยระบถุึงเนือหาหรือเรืองทีต้องการให้

นกัศกึษาไปค้นคว้าลว่งหน้าก่อนทีจะบรรยายในครังตอ่ไป 
วธีิการประเมนิผล 

-  สอบถามในชนัเรียนถงึเนือหาของขา่วหรือข้อมลูทีให้นกัศกึษาค้นคว้าทาง website  
 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท ี

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือทใีช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 

 

หนว่ยงานทีมีความเกียวข้องกบั

ธรุกิจการบนิความสาํคญัของธรุกิจ

การบินทีมีตอ่การพฒันา-ประเทศ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งธรุกิจการบนิ

กบัอตุสาหกรรมทอ่งเทียว 
ปัญหาและอปุสรรคในการประกอบ

ธรุกิจการบนิภายในและระหวา่ง

ประเทศ 
สรุป 

4 บรรยายและมอบหมาย

ให้นกัศกึษาอา่นตํารา 

บทความทงัภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศ  

( หากมี ) 

ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

2 

 

องค์ประกอบของการบิน 

ความนํา 
บริษัทการบินหรือสายการบนิ 
ทา่อากาศยานหรือสนามบนิ 
ศกัยภาพของทา่อากาศยานใน

ประเทศไทย 
เครืองชว่ยเดินอากาศ 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน 

 

ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

3 

 

วิวฒันาการด้านการบิน    
ความนํา 

ต้นกําเนิดของเครืองบิน 
วิวฒันาการด้านการบินของโลก 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 
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สัปดาห์
ท ี

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือทใีช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4 

 

การจดัการจราจรทางอากาศ 
ความนํา 
แนวคดิในการจดัการจราจรทาง

อากาศสทิธิการบนิ 
หลกักฎหมายทีเกียวข้องกบัการ

จดัการจราจรทางอากาศ 
รูปแบบในการเจรจาสิทธิการบิน 
การเจรจาสิทธิการบนิของไทย 
การจดัสรรเส้นทางบินและสทิธิการ

บิน 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน 

มอบหมายให้นกัศกึษาอา่น

บทความทางวิชาการ 

ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

5 

 

ภมิูศาสตร์การบินและการคาํนวณ

เวลา 
สมาคมการขนสง่ทางอากาศ

ระหวา่งประเทศ 
ภมิูศาสตร์ทางการบินตาม

ข้อกําหนดของ IATA 
การแบง่พืนทีภายใน AREA  1 
การแบง่พืนทีภายใน  AREA  
2 
การแบง่พืนทีภายใน  AREA  
3 
การกําหนดทิศทางในการบนิ 
เวลามาตรฐานโลก 

การหาความแตกตา่งกนัของเวลา 

การคํานวณเวลาจริงทีใช้ในการ

เดนิทางทงัหมด 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

6 

 
การกําหนดรหสัของอตัราคา่

โดยสาร                                      

การกําหนดอตัราคา่โดยสารตาม

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 
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สัปดาห์
ท ี

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือทใีช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ลกัษณะการเดินทาง 

สกลุเงิน NUCS  และการ
กําหนดอตัราแลกเปลยีน                  

ประเภทของการคํานวณอตัราคา่

โดยสาร 
7-8 

 

ความรู้ทวัไปเกียวกบับตัรโดยสาร      

บตัรโดยสารแบบเขียน                     

วิธีการเขียนบตัรโดยสาร                   

บตัรโดยสารแบบพมิพ์                      

บตัรโดยสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์         

กระบวนการทาํงานของบตัร

โดยสาร 

8 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

9 สอบกลางภาค    

10 การตรวจลงตราและหนงัสอื

เดนิทาง                                        

ประเภทของการตรวจลงตรา             

การยกเว้นการตรวจลงตรา               

การตรวจลงตราทีดา่นตรวจคนเข้า

เมือง                                   

หนงัสอืเดินทาง                                

ประเภทของหนงัสือเดินทาง             
หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์           

ข้อจํากดัของหนงัเดินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์                                  

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

11 

 

การบริการผู้ โดยสารและพิธีการ

ศลุกากร                                          

ประเภทของผู้ โดยสารขาเข้า             

ขนัตอนสาํหรับผู้ โดยสารขาเข้า         

ขนัตอนสาํหรับผู้ โดยสารขาออก 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 
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สัปดาห์
ท ี

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือทใีช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

กฎหมายและระเบียบพธีิการ

ศลุกากรทีผู้ เดินทางควรทราบ  การ

บริการพเิศษสาํหรับผู้โดยสาร           

ข้อจํากดัทางการขนสง่สาํหรับ

ผู้ โดยสาร                                   

การปฏิเสธไมรั่บผู้ โดยสาร              

12 

 

การขนสง่สนิค้าทางอากาศ               

ปัจจยัทีสง่ผลตอ่การพฒันาการ

ขนสง่สนิค้าทางอากาศ    
ประเภทของสายการบินขนสง่

สนิค้าทางอากาศ    ประโยชน์ของ

การขนสง่สนิค้าทางอากาศ               

ปัจจยัในการพิจารณาเลอืกใช้

วิธีการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

4 บรรยายพร้อมสอืการสอน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

13 

 

ศกึษาดงูานนอกสถานที 4 ทา่อากาศยาน ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

14 

 

นําเสนอรายงานกลุม่ 4  ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

15 

 

นําเสนอรายงานกลุม่ 4  ผศ. วฒันชยั ชมูาก 

16 

 

 

 

 

 

   

หมายเหต ุ จํานวนชวัโมงตอ้งสอดคลอ้งกบัจํานวนหน่วยกิต 
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2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
( 1 )  กรณีกําหนดให้นกัศกึษาเข้าชนัเรียน / ชวัโมงปฏิบติั 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตาํราหลัก ระบตํุาราและเอกสารหลกัทีใชใ้นการเรียนการสอน 

 

 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ ระบหุนงัสือ วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอา้งอิงทีสําคญัอืนๆ ซึงนกัศึกษาจําเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 
 
 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา ระบหุนงัสือ วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอา้งอิงทีสําคญัอืนๆ ซึงนกัศึกษาควรศึกษาเพิมเติม 
 
 
 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 
 
 
 
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ระบุวิธีการประเมินทีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สงัเกตการณ์ หรือทีม

ผูส้อน หรือผลการเรียนของนกัศึกษา เป็นตน้ 

 
 
 
 

3.การปรับปรุงการสอน อธิบายวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น การวิจยัในชนัเรียน การประชมุเชิงปฏิบติัการ

เพือพฒันาการเรียนการสอน เป็นตน้ 
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4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา อธิบายกระบวนการทีใช้ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลสมัฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ 

หรืองานทีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสําหรับรายวิชาทีแตกต่างกนั หรือสําหรับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละดา้น 
 

 

 

 

 

5.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา อธิบายกระบวนการในการ

นําข้อมูลทีไดจ้ากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพือปรบัปรุงคณุภาพ 

 

 

 

 

 

 
 


