สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573208 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษัทจัดนําเที่ยว
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจท่องเที่ยว
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชันปี
้ ที่ 3(นักศึกษารหัส54)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
10 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ เรี ยนรู้ ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ สําหรั บบริ ษัทจัดนําเที่ ยวในการสํารองที่นั่งให้ กับลูกค้ าเพื่อนํ าไปปฏิบตั ิงานได้ สามารถสื บค้ น
ข้ อมูลสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย จัดเก็บข้ อมูล และนําเสนอข้ อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เรี ยนรู้ ถึง
คุณลักษณะที่ดีของพนักงานในสายงานธุรกิจท่องเที่ยว เกิดเจตคติที่ดีธุรกิจการบริ การ และมีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ
3
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษัทจัดนําเที่ยวในการปฏิบตั งิ านได้
อย่าง น้ อย 1 ระบบ
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวบนระบบเครื อข่ายได้
4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงานในสายงานธุรกิจท่องเที่ยว
6. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีธุรกิจการบริ การ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ สารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์ ร ะบบงานทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การออกแบบระบบงาน และการพัฒนางานโปรแกรมประยุกต์ใช้ งานด้ านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การจัดเก็บข้ อมูล การนําเสนอข้ อมูล การสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย และฐานข้ อมูล
ต่างๆ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
มีการฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้
ระบบคอมพิวเตอร์
30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที่อาจารย์ประจําวิชากําหนด
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน กรณีศกึ ษา โดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ตรวจบุคลิกภาพ เครื่ องแต่งกายตามข้ อกําหนดของกิจกรรมบุคลิกภาพ
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตและฝึ กทํากรณีศกึ ษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษัทจัดนําเที่ยว
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายและการอภิปราย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม
2.2.4 การทํางานเดี่ยวและเป็ นกลุม่ และการนําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน แบบฝึ กหัดบุคลิกภาพ
2.3.2 งานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 การปฏิบตั กิ ารการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.4 ทดสอบย่อย
2.3.5 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบและมีทกั ษะในการวิเคราะห์
3.2 วิธีการสอน
การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที่มอบหมายอย่างครบถ้ วน และครอบคลุม ชัดเจน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและ
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
้
ม่ และงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
เนื ้อหารายงานครบถ้ วนและส่งตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้ านการสื่อสารทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต
5.1.3 ความสามารถในการป้อนและนําเสนอข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 ความสามารถในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ านด้ านการท่องเที่ยว
5.2 วิธีการสอน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั ผู้เรี ยน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบความสามารถในการปฏิบตั ิการ
เนื ้อหารายงานครบถ้ วน ถูกต้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหา และอ้ างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- แนะนําลักษณะวิชา
อธิบายเนื ้อหารายวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน
จุดประสงค์และ
การวัดและประเมินผล
เป้าหมายของรายวิชา
- ทดสอบความรู้ ทวั่ ไปที่
เกณฑ์การวัดผลและ
เกี่ยวข้ องในรายวิชาก่อนเรี ยน ประเมินผลแนะนํา
- อธิบายหัวข้ องานที่
หนังสือและ website
- บรรยาย
มอบหมายในรายวิชา
(รายงาน)
- แบบฝึ กหัด
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ระบบ - บรรยาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน - แบบฝึ กหัด
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สื่อ
การสอน

การวัดผล

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- pretest
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

3

E – Tourism
E - Commerce

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

4

การใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการบริ หาร
ลูกค้ าสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับบริ ษัทจัดนําเที่ยว
- ระบบจัดจําหน่ายแบบ
เบ็ดเสร็ จ GDS

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

5

7

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- บรรยาย
- Power point
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
- เอกสาร
- แบบฝึ กหัด
ประกอบการสอน

6

แนวโน้ มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
- แนวโน้ มการใช้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

7

สอบกลางภาค

8

นําเสนอรายงาน

9

ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริ ษัทจัด - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
นําเที่ยว(ครัง้ ที่1)
- แบบฝึ กหัด
- การใช้ ระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน

นักศึกษานําเสนอ
รายงาน หน้ าชันเรี
้ ยน

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการ
รายงาน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

- คอมพิวเตอร์
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

- คอมพิวเตอร์
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

(Passenger Name Record)

10

ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสําหรับบริ ษัทจัด
นําเที่ยว(ครัง้ ที่2)

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
- แบบฝึ กหัด

8

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

-

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ

สื่อ
การสอน

การใช้ ระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน

-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

(Passenger Name
Record)

11

การวัดผล

ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริ ษัทจัด - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
นําเที่ยว(ครัง้ ทึ่3)
- แบบฝึ กหัด
- การใช้ ระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน

- คอมพิวเตอร์
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

- คอมพิวเตอร์
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบตั ิการ

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ

(Passenger Name
Record)
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ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริ ษัทจัด - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
นําเที่ยว(ครัง้ ทึ่4)
- แบบฝึ กหัด
- การใช้ ระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
(Passenger Name
Record)

13

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

9

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

สื่อ
การสอน

การวัดผล

14

การพัฒนางานโปรแกรม
ประยุกต์ใช้ งานด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ในการ
ปฏิบตั ิการ
- ทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

15

จริ ยธรรมในการใช้ เครื อข่าย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการท่องเที่ยว
ทบทวนและสรุ ปรายวิชา

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

สอบปลาย
ภาค

วิชานี ้ระบุวนั และเวลาสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานที่นําเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
้

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
ผลการเรียนรู้
1
2
3
4
5

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ

การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน แบบฝึ กหัด
กิจกรรมบุคลิกภาพ
งานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
ทดสอบย่อย
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
10%
30%
40%

10

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริ ษัทจัดนําเที่ยว
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เอกสารประกอบการอบรม Amadeus Information Basic Reservation, Thai Amadeus
Southeast Asia
- เอกสารประกอบการอบรม Introductory Fare and Ticketing, Airline Training Center
- นิตยสาร TRAVEL MARKETTING
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
http://www.thaiamadeus.net http://www.amadeusthailand.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+

B
B

+

C
C

+

D
D
F

ค�าร�อยละ
90-100
85-89

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50

75-84
70-74

3.00
2.50

60-69
55-59

2.00
1.50

50-54
0-49

1.00
0.00

11

มคอ. 3
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื ้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบย่อย ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการสอนเทอมปั จจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรี ยนต่อไป
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