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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขาวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 

   08-115-201 ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยว 
08-115-201 Preparation for Cooperatives Education 

 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 1หนวยกิต1 (0-30-0) 
 
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  กลุมวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาฝกงาน 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

อาจารยผูรับผิดชอบ    อาจารยธนินทรสังขดวง 
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม อาจารยธนินทรสังขดวง   

 อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่2 รร.ทท. และช้ันปที่1 ทอ. พ้ืนที่ตรัง 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่2 รร.ทท. พ้ืนที่ขนอม 

 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
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9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะที่ตองการในดานตางๆ   
ดังน้ี  
 1.1.ความรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการและมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทางการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 1.2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปพ้ืนฐานได 
 1.3. มีความรูในการใชโปรแกรมประยุกตทางดานทางการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 1.4.มีความรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกคาสัมพันธ  
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

2.1เพ่ือเตรียมความพรอมแกนักศึกษาในหลกัสูตรปรับปรุงใหม ป พ.ศ.2555 
2.2     เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ที่ตองการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

3.  คําอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับ

จดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา  จรรยาบรรณใน
การทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสมัพันธ 

The philosophy and goal of cooperative education; preparation of the necessary 
paperwork to apply for jobs including effective cover letter, resume, reference, and letter 
of recommendation; the development of basic interpersonal communication skills 
expected in the workplace and general skills required to be successful in the cooperative 
program; work ethic, workplace safety, and human relations 

4.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
ไมม ี 30ช่ัวโมง ไมม ี ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
 
5.แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 

 

หมวดที ่3  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  
 1.2  วิธีสอน 

 1.2.1  ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 1.2.2  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.2.4  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 
 1.2.5  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
 1.2.6  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
 1.3.1  ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 1.3.2  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
 1.3.3  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ 
 1.3.4  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ  
  2.1.2  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
 2.2  วิธีสอน 

 2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

 2.2.2จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ        ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 
 2.3.1 การทดสอบยอย 
 2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
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 2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
 2.3.5 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
      2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2  วิธีการสอน 

3.2.1  กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

 3.2.2   ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
 3.2.3   มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น 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 
 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คําอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรอืคําอธิบายรายวิชา 

ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับ
จดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา  จรรยาบรรณใน
การทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ 

 

2. กิจกรรมของนักศึกษา  
สปัดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

ปฏบิัตกิาร 
1 หนวยที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

อุตสาหกรรมการบริการ  
1.1 ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ  
1.2คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี  
1.3 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 
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สปัดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง
ปฏบิัตกิาร 

1.4. องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 หนวยที่ 2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

2.1 ความหมายของเครือขาย (Network)  
2.2 วัตถุประสงคของเครือขายคอมพิวเตอร  
2.3 ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 

4 

3 หนวยที่ 3เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ  
3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.2 ฮารดแวรคอมพิวเตอร  
3.3 คอมพิวเตอรซอฟแวร  
3.4การสื่อสารขอมูล  
3.5 ซอฟแวรในสํานักงานและอุตสาหกรรมบริการ 

4 

5 หนวยที่ 4 การใชระบบ IT ในอุตสาหกรรมการการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
9.5.ธุรกิจโรงแรม อิเล็กทรอนิกส (E-Hotel)  
9.6. ธุรกิจทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส(E-Tourism)  
9.7.แนวโนมของธุรกิจทองเที่ยว อิเล็กทรอนิกส 
9.8.ผลกระทบของธุรกิจ ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกสที่มีตอ อุตสาหกรรม
บริการ 

4 

6 มาตรฐานการผลิต อาชีวอนามัย  มาตรฐานและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ 

2 

7 กฎหมายแรงงาน 2 
8 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน 2 

 

3. รายงานหรอืงานทีน่ักศกึษาไดรับมอบหมาย 

 

รายงานหรืองานที่ไดรบัมอบหมาย กาํหนดสง 

ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงานและ 

การสัมภาษณ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัคร
ไทย/อังกฤษ 

สัปดาหที่ 4 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผูปฏิบัติงาน 
ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ 
การรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

อธิบายและสรุปผล 

สัปดาหที่ 12 

เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน สัปดาหที่ 16 
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4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศกึษา 

  จากการสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษา 

5. หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการที่ดแูลกจิกรรมในภาคสนาม 

  ไมม ี

6. หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของอาจารยทีป่รกึษา/อาจารยนิเทศ 

  ใหขอมูลดานวิชาการและเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาจริงในภาคการศึกษา
ตอไป 

7. การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลอืนกัศกึษา 

  ใหขอมูลดานตางๆ ในเรื่องสหกิจศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจ 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนทีต่องการจากสถานทีท่ีจ่ัดประสบการณภาคสนาม/สถาน 

 ประกอบการ 

  ไมม ี
 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรยีมการ 

1. การกําหนดสถานทีฝ่ก 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

2. การเตรยีมนักศกึษา 

  ไมม ี

 

3. การเตรยีมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศ 

  อาจารยทีป่รึกษาเขาอบรมความรูดานสหกิจศึกษาจากหนวยงาน 

 

4. การเตรยีมพนกังานพี่เลีย้งในสถานทีฝ่ก 

  ไมม ี

 

5. การจัดการความเสีย่ง 
 ใหความรูความเขาใจในเรื่องสหกิจศึกษาแกนักศึกษาและสถานประกอบการ กอนนักศึกษา
ตัดสินใจเลือกสหกิจศึกษา 
 

หมวดที ่6 การประเมินนกัศกึษา 

1. หลกัเกณฑการประเมิน   
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 
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1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - รายงาน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4 
9 
17 

15% 
30% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา - รายงาน 12 15% 

 

2. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิัติงานของนกัศกึษา 

  จากความถูกตองของเน้ือหา ความเขาใจ และความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เลีย้งตอการประเมินนกัศกึษา 

  ไมม ี

4. ความรับผดิชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนกัศกึษา 

  เปนผูประเมินผลจากการทําขอสอบ รายงาน และการสังเกตพฤติกรรม 

5. การสรปุผลการประเมนิทีแ่ตกตาง 

  จากความสามารถและความต้ังใจของนักศึกษา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี ้

 1.1 นกัศกึษา 

  นักศึกษาประเมินตนเองวามีความพรอมที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือไม 

 1.2 พนกังานพีเ่ลีย้งหรอืผูประกอบการ 

  ไมม ี

 1.3 อาจารยทีด่แูลกจิกรรมภาคสนาม 

  ประเมินโดยการออกเกรดในรายวิชา 

 1.4 อื่น ๆ เชน บณัฑิตจบใหม 

  ไมม ี

 

2 กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรงุ 
 2.1กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนกัศกึษา 
- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมินรายวชิา 

 2.2  กลยทุธการประเมนิการสอน 
- ผลการเรยีนรู 
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- การสงัเกตบรรยากาศการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
2.3  การปรับปรงุการสอน 

   - การหารือรวมกนัระหวางอาจารยผูสอน 
  - ทบทวนผลการประประเมนิประสทิธผิลการสอนและปรบัปรุงทนัททีีพ่บปญหา 

2.4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา   
  ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจชิ้นงานของ 
นกัศกึษา และผลการเรยีนของนักศกึษา  

2.5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 
นําขอมลูทีไ่ดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา(ขอ 4)มาหา

แนวทางหรอืวางแผนปรบัปรงุรายวิชาในภาคเรยีนถัดไป 
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