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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572305
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการโรงแรม
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพิมพรวี ทหารแกลว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/56 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยรายภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ศึกษาลักษณะ บทบาท และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการโรงแรม ฝกปฏิบัติการใช
ซอฟแวรระบบ Micros Fidelio และระบบอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการหองพักในธุรกิจโรงแรม เชน ระบบ
Opera เปนตน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
บูรณาการเทคนิคการสอนมาจากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและสื่อสารขอมูลได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในแผนกตางๆที่โรงแรม
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ในปจจุบันใช ไดอยางนอย 1 ระบบ
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดเก็บ และเผยแพรขอมูลโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
5. เพื่อใหผูเรียนรูถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงานในสายงานธุรกิจโรงแรม
6. เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงแรม การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบขาวสารเพื่อการบริหารงานในโรงแรม การใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารขอมูลทั้งภายในและภายนอก การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชเพื่อปรับการดําเนินงานของแผนก
ตางๆในโรงแรมใหสามารถรับมือการแขงขันที่เกิดขึ้นได
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย12 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกปฏิบัติการใช
ระบบคอมพิวเตอรและ
ฝกงานในโรงแรมใน
ความรวมมือ
360 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจําวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดของหลักสูตรฯ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายวิชาตามเวลาที่อาจารยประจําวิชากําหนด

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพในโรงแรม
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน กรณีศึกษา โดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
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ประเมินผลโดยการสังเกตและฝกทํากรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายและการอภิปราย
2.2.2 การฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 การฝกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมสวนดุสิตเพลส
2.2.4 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม
2.2.5 การทํางานเดี่ยวและเปนกลุมและการนําเสนองานหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสวนรวมในชั้นเรียน แบบฝกหัด บุคลิกภาพ
2.3.2 งานที่มอบหมายใหนักศึกษา
2.3.3 การปฏิบัติการการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝกงาน
2.3.4 ทดสอบยอย
2.3.5 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การฝกคิดอยางเปนระบบและมีทักษะในการวิเคราะห
3.2 วิธีการสอน
การกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที่มอบหมายอยางครบถวน และครอบคลุม ชัดเจน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนและ
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
เนื้อหารายงานครบถวนและสงตรงเวลา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน
5.1.2 ความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
5.1.3 ความสามารถในการปอนและนําเสนอขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานโรงแรม
5.2 วิธีการสอน
ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียน
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการ
เนื้อหารายงานครบถวน ถูกตองสอดคลองกับเนื้อหา และอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

1

2 - 15

16

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ความรูและการปฏิบัติการ - บรรยาย
การใชระบบ Micros Fidelio - ฝกปฏิบัติการ
ในการจัดการงานสวนหนา
- แบบฝกหัด
- ทดสอบ
-แบบทดสอบ

ความสามารถในการประเมิน
ฝกปฏิบัติการโรงแรมใน
ปญหาและการแกปญ
 หาเฉพาะ
ความรวมมือ
หนาไดรวมทั้งความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
หลากหลาย
รายงานสรุปผลการฝกงาน
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

สื่อ
การสอน

การวัดผล

- คอมพิวเตอร และ
ซอฟแวรระบบ
Micros Fidelio
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- pretest
- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการทํา
แบบฝกหัด
-ผลสอบปฏิบัติ

สถานที่ฝกปฏิบตั ิจริง

- ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
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ที่
1
2
3
4
5

ผลการเรียนรู
การทดสอบการฝกปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติการกับโรงแรมในความรวมมือ
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบในงาน
รายงาน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงแรม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เอกสารประกอบการอบรม Micros Fidelio บริษัท Micros Fidelio
- เอกสารคูมือการใชงานระบบ Fidelio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- นิตยสาร TRAVEL MARKETTING
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- www.micros.com
- www.micros-fidelio.co.uk
- www.socialmedia.biz
- etourism.unctad.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+
B
B
+
C
C
+
D
D
F
2. กลยุทธการประเมินการสอน

คารอยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
30%
10%
30%
10%
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แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบยอย ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียน
ตอไป

