สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หนา

มคอ. 3
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเทีย่ วและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3573208 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษทั จัดนําเที่ยว
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจทองเที่ยว
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยกาญจนรัตน รัตนสนธิ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหเรียนรูระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว สามารถใชระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับบริษัทจัดนําเที่ยวในการสํารองที่นั่งใหกับลูกคาเพื่อนําไปปฏิบัติงานได สามารถสืบคน
ขอมูลสารสนเทศบนระบบเครือขาย จัดเก็บขอมูล และนําเสนอขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศได เรียนรูถึง
คุณลักษณะที่ดีของพนักงานในสายงานธุรกิจทองเที่ยว เกิดเจตคติที่ดีธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษทั จัดนําเที่ยวในการปฏิบัติงานได
อยาง นอย 1 ระบบ
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศทางการทองเที่ยวบนระบบเครือขายได
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดเก็บ และเผยแพรขอมูลโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
5. เพื่อใหผูเรียนรูถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงานในสายงานธุรกิจทองเที่ยว
6. เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติทดี่ ีธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร สารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห ร ะบบงานทาง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การออกแบบระบบงาน และการพัฒนางานโปรแกรมประยุกตใชงานดานอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว การจัดเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การสืบคนขอมูลสารสนเทศบนระบบเครือขาย และฐานขอมูล
ตางๆ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
มีการฝกปฏิบตั ิการใช
ระบบคอมพิวเตอร
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง

การศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายวิชาตามเวลาที่อาจารยประจําวิชากําหนด
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพในธุรกิจทองเทีย่ ว
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน กรณีศกึ ษา โดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแตงกายตามขอกําหนดของกิจกรรมบุคลิกภาพ
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตและฝกทํากรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษทั จัดนําเทีย่ ว
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 การบรรยายและการอภิปราย
2.2.2 การฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม
2.2.4 การทํางานเดี่ยวและเปนกลุมและการนําเสนองานหนาชัน้ เรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว นรวมในชัน้ เรียน แบบฝกหัดบุคลิกภาพ
2.3.2 งานที่มอบหมายใหนกั ศึกษา
2.3.3 การปฏิบัติการการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.4 ทดสอบยอย
2.3.5 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
การฝกคิดอยางเปนระบบและมีทกั ษะในการวิเคราะห
3.2 วิธีการสอน
การกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที่มอบหมายอยางครบถวน และครอบคลุม ชัดเจน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สรางความสัมพันธระหวางผูเ รียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนและ
ทันเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานทัง้ งานกลุมและงานเดี่ยว
4.3 วิธกี ารประเมินผล
เนื้อหารายงานครบถวนและสงตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน
5.1.2 ความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
5.1.3 ความสามารถในการปอนและนําเสนอขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยว
5.2 วิธกี ารสอน
ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียน
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการ
เนื้อหารายงานครบถวน ถูกตองสอดคลองกับเนื้อหา และอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- แนะนําลักษณะวิชา
อธิบายเนื้อหารายวิชา
วัตถุประสงคแนวการสอน
จุดประสงคและ
การวัดและประเมินผล
เปาหมายของรายวิชา
- ทดสอบความรูทั่วไปที่
เกณฑการวัดผลและ
เกี่ยวของในรายวิชากอนเรียน ประเมินผลแนะนํา
- อธิบายหัวของานที่
หนังสือและ website
มอบหมายในรายวิชา
- บรรยาย
(รายงาน)
- แบบฝกหัด
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบบ - บรรยาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน - แบบฝกหัด
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

สื่อ
การสอน

การวัดผล

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- pretest
- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

3

E – Tourism
E - Commerce

- บรรยาย
- แบบฝกหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

4

การใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธทางการ
ทองเที่ยว
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับบริษทั จัดนําเที่ยว
- ระบบจัดจําหนายแบบ
เบ็ดเสร็จ GDS

- บรรยาย
- แบบฝกหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

- บรรยาย
- แบบฝกหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

5
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

ฝกปฏิบัติการใชระบบ
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด
นําเที่ยว
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- บรรยาย
- คอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติการ
- ระบบ
- แบบฝกหัด
Amadeus

การวัดผล

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

(Encode / Decode)
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ฝกปฏิบัติการใชระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด - ฝกปฏิบัติการ
นําเที่ยว
- แบบฝกหัด
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

- คอมพิวเตอร
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ
- ทดสอบ

- คอมพิวเตอร
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

(Encode / Decode)

8

ฝกปฏิบัติการใชระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด - ฝกปฏิบัติการ
นําเที่ยว
- แบบฝกหัด
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน
(Timetable Display)

9

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

9

ฝกปฏิบัติการใชระบบ
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด
นําเที่ยว
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- คอมพิวเตอร
- บรรยาย
- ระบบ
- ฝกปฏิบัติการ
Amadeus
- แบบฝกหัด

การวัดผล

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

(Passenger Name
Record)
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ฝกปฏิบัติการใชระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด - ฝกปฏิบัติการ
นําเที่ยว
- แบบฝกหัด
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

- คอมพิวเตอร
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

- คอมพิวเตอร
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

(Passenger Name
Record)
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- บรรยาย
ฝกปฏิบัติการใชระบบ
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด - ฝกปฏิบัติการ
- แบบฝกหัด
นําเที่ยว
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน
(Passenger Name
Record)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

12

ฝกปฏิบัติการใชระบบ
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด
นําเที่ยว
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- บรรยาย
- คอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติการ
- ระบบ
- แบบฝกหัด
Amadeus

การวัดผล

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ

(Passenger Name
Record)
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ฝกปฏิบัติการใชระบบ
- บรรยาย
เทคโนโลยีสําหรับบริษัทจัด - ฝกปฏิบัติการ
นําเที่ยว
- แบบฝกหัด
- การใชระบบ Amadeus
ในการสํารองที่นงั่ และ
จัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน

- คอมพิวเตอร
- ระบบ
Amadeus

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน
-ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ
- ทดสอบ

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

(Passenger Name
Record)

- การสืบคนขอมูล
ออนไลน
14

การพัฒนางานโปรแกรม
ประยุกตใชงานดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

- บรรยาย
- แบบฝกหัด

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

15

จริยธรรมในการใชเครือขาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการทองเที่ยว
ทบทวนและสรุปรายวิชา

สอบปลาย
ภาค

การวัดผล

- สังเกตการมี
สวนรวมของ
ผูเรียน

วิชานี้ระบุวนั และเวลาสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานทีน่ ําเสนอและผลการ
ทดสอบทัง้ หมด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
ผลการเรียนรู
1
2
3
4
5

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- บรรยาย
- Power point
- แบบฝกหัด
- เอกสาร
ประกอบการสอน

การมีสวนรวมในชั้นเรียน แบบฝกหัด
กิจกรรมบุคลิกภาพ
งานทีม่ อบหมายใหนักศึกษา
ทดสอบยอย
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%
10%
10%
30%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริษทั จัดนําเที่ยว
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เอกสารประกอบการอบรม Amadeus Information Basic Reservation, Thai Amadeus
Southeast Asia
- เอกสารประกอบการอบรม Introductory Fare and Ticketing, Airline Training Center
- นิตยสาร TRAVEL MARKETTING
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.thaiamadeus.net http://www.amadeusthailand.com

12

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+

B
B

+

C
C

+

D
D
F

คารอยละ
90-100
85-89

คาระดับคะแนน
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

2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนือ้ หาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบยอย ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียนตอไป
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