มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-111-205 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
(Information Technology for Hotel and Tourism)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ผูร ับผิดชอบรายวิชา นางฟาพิไล ทวีสินโสภา
ผูสอน นางสาวน้ําฝน จันทรนวล
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (พื้นทีต่ รัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่ นอม)

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
3
4
4
6
9
13
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-111-205

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
Information Technology for Hotel and Tourism

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา เบอรโทรศัพท 089-4645023
อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
อาจารยผูสอน
อาจารยน้ําฝน จันทรนวล
เบอรโทรศัพท 088-3996498
อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 / ชั้นปที่ 2 และ 3 พื้นที่ตรัง
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 / ชั้นปที่ 2 พื้นที่ขนอม
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

มคอ.3

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 3 ธันวาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความเขาใจทฤษฏีการจูงใจ การโฆษณาและการประชาสัมพันธในธุรกิจการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
1.2 มีความเขาใจระบบสารสนเทศธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว และระบบการสํารองที่นั่งทางสาย
การบินและการสํารองหองพักในโรงแรม
1.3 เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประยุกตความรูทางวิศวกรรมศาสตรที่ไดรับไปใชให
เกิดประโยชนได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ระบบการสํารองที่นั่งทางสายการบิน ระบบการสํารอง
ห อ งพั ก ในโรงแรม ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ ใ นธุ ร กิ จ การโรงแรมและท อ งเที่ ย ว
Information technology for hotel and tourism business; airline reservation systems;
room reservation system; motivation theory, advertising and public relations in hotel and
tourism business
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซต
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
5 1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4 5 1

2

3

4 5 1

• • • O
• O •
• O O
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห 6. ทักษะพิสยั
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

O •

• O •

• • O

5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1.ชื่อโครงการ: ……………………………………..
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ………………………….

รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ………………………………………..
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: .
........................................................................................
3. รายละเอียด:
........................................................................................
........................................................................................
4. รายชื่อผูสอน: …………………………………………………………....
5.สัปดาหที่สอน: …………………………………………………………….

6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ ําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ: ……………………………………..
2.วันดําเนินโครงการ :……………… ………….....
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
........
2.ดานความรูความเขาใจ
........
3.ดานการนําความรูและ
........
ประสบการณไปใชประโยชน

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ...................
.............................................................. ……………..
........................................................................................
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
........................................................................................
3.รายละเอียด: ................................................................
...................................................................................
..................................................................................
4.รายชื่อผูสอน: …………………………………………………….......
5.สัปดาหที่สอน: ……………………………………………………………
5
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับ
กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.3 มี ค วามรั บผิ ดชอบในหน าที่ เปนสมาชิ ก ที่ ดีแ ละมี ส  วนร วมในกิ จ กรรมเพื่ อการพั ฒ นา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
O1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปนทีม ในการสอน
1.2.2 กําหนดเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงาน การแตงกายตามระเบียบ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.2 จํานวนการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูทตี่ องไดรับ
2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
O2.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2.3 ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ทํางาน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปราย ความรู ความเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ระบบการจองหองพักและระบบการจองตั๋วเครื่องบิน
2.2.2 ใบงานการประยุกตดานระบบสารสนเทศทางการโรงแรมและการทองเที่ยว เชน ระบบ
การจัดการทัวร การจัดการโรงแรม การจัดการดานรานอาหาร
2.2.3 โครงงานProblem based learning และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2 แบงคะแนนตามผลสรุปใบงานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
2.3.3 ผลการสรุปการนําเสนอรายงานกลุม
2.3.4 ความสําเร็จโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
6
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
O 3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
O 3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยว
ของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 อภิปรายกลุม
3.2.2 วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในปจจุบัน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาผลการอภิปรายกลุมยอย โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 การตอบคําถามทายใบงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
O4.1.1 ความสามารถในการปฏิ บัติแ ละรั บผิ ดชอบงานที่ ได รับมอบหมายตามหน าที่แ ละ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหากลุม
4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.3 คําตอบหลังใบงานการทดลอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
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มคอ.3

และวัฒนธรรม

O5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ
แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2
ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
6 ทักษะพิสยั
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยที่ตองพัฒนา
6.1.1 มีทักษะและประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1.2 สามารถใช บํารุงรักษา และจัดเก็บ อุปกรณ เครื่องมือ ไดอยางถูกตอง และปลอดภัย
O6.1.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 สาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
6.2.2 มอบหมายงานตามใบฝกปฏิบัติ
6.2.3 เตรียมใบฝกปฏิบัติที่ตองใชความรูความสามารถเชิงทักษะในการใชระบบสารสนเทศ
ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางการใชเครื่องมือและอุปกรณโดยการบันทึก
เปนระยะๆ
6.3.2 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
6.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
ทฤษฎี
2
บทที่ 1 แนะนําระบบสารสนเทศฯ
- คํานิยามและความเปนมาของ
ระบบสารสนเทศ
- โปรแกรมสําคัญในการใชระบบ
สารสนเทศทางการโรงแรม
และการทองเที่ยว
- การใชงานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจจุบัน
2
ปฏิบัติ
- ใบงานที่1.1 ระบบสารสนเทศ
ทางการโรงแรมและการ
ทองเที่ยวที่สําคัญทีใ่ ชใน
ปจจุบัน
2-3 ทฤษฎี
4
บทที่ 2 องคประกอบของโปรแกรม
การจองตั๋วเครื่องบิน
- Hotel Code
- Code ตางๆ ที่เกี่ยวกับ
สนามบิน
- การรับคําสั่งจอง
- ขั้นตอนการทําPNR
- การหาคา Available
4
ปฏิบัติ
- ใบงานที่1.2-2.2
4-7 ทฤษฎี
4
บทที่ 3 ระบบสารสนเทศการ
จัดการทัวร
- เมนูตางๆ ในโปรแกรม
- การตั้งคารหัสผาน
- การจัดกลุมทัวรประเภทตางๆ
ภายในโปรแกรม
- การจองหองพัก

กิจกรรมการเรียน
ผูส อน
การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
อาจารยฟาพิไล
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยาง อาจารยน้ําฝน
ประกอบ แสดงภาพ
- ตัวอยางของระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวของ
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- ตัวอยางระบบ
สารสนเทศสําหรับการ
เรียนรู

กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
- แบบฝกหัด ทําโจทย
โปรแกรมทดลอง
ปฏิบัติการจริง
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

อาจารยฟาพิไล
อาจารยน้ําฝน

กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
-แบบฝกหัด ทําโจทย
โปรแกรม ทดลอง
ปฏิบัติการจริง สรุปผล
การทดลอง
-ทดสอบยอยครั้งที่1

อาจารยฟาพิไล
อาจารยน้ําฝน
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- การคํานวณคาใชจายภายในทัวร
ปฏิบัติ
- ใบงานที่3.1 - 4.3
ทฤษฎี
บทที่ 4 การจัดทําโปรแกรมทัวร
- ขอบังคับในการทําโปรแกรมทัวร
- ฟงกชันตางๆ ในการทํา
โปรแกรมทัวร
- การตกแตงโปรแกรมทัวร
ปฏิบัติ
- ใบงานที่5.1 - 5.3

9
สอบกลางภาค
10-11 ทฤษฎี
บทที่ 5 ระบบสารสนเทศการ
จัดการโรงแรม
- เมนูตางๆ ในโปรแกรม
- การตั้งคารหัสผาน
- การจองหองพักโดยกําหนดจาก
จํานวนหองพัก
- การจองหองพักในรูปแบบตางๆ
- การคํานวณคาใชจายภายใน
โรงแรม
- การจัดการภัตตาคาร
ปฏิบัติ
- ใบงานที่5.4 - 5.6
12-14 ทฤษฎี
บทที่ 6 ทฤษฏีการจูงใจ
- นิยามของการจูงใจ
- การจูงใจในองคกร
- ประเภทของการจูงใจ
- การประยุกตทฤษฎีของการจูงใจ
ที่เกี่ยวกับความตองการใชในงาน
บริการ
- การประยุกตทฤษฎีความคาดหวัง
ใชในงานบริการ
- การประยุกตทฤษฎีการกําหนด

มคอ.3
12
2

2

(2)
4

4
6

สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
อาจารยฟาพิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง อาจารยน้ําฝน
ประกอบ
-แบบฝกหัด ในการทํา
โปรแกรมทัวร
- มอบหมายโครงงาน
กลุม สงกอนสอบปลาย
ภาค
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
-แบบฝกหัด ปฏิบัติการ
จริงตามโปรแกรมโดย
กําหนดใหฝกปฏิบัติ
ตามและฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง
- กําหนดโจทยและให
ฝกจากโปรแกรม
สําเร็จรูป
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
-ทดลองฝกการใช
ทฤษฏีการจูงใจ จาก
กรณีศึกษาตางๆ
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- อุปกรณในการจัดทํา
สถานการณจําลอง

อาจารยฟาพิไล
อาจารยน้ําฝน

อาจารยฟาพิไล
อาจารยน้ําฝน
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เปาหมายใชในงานบริการ
- การจัดโครงสรางงานเพื่อใหเกิด
แรงจูงใจ
- สรุปการใชทฤษฏีการจูงใจในงาน
บริการ
ปฏิบัติ
- ใบงานที่6.1 - 7.5
15-16 บทที่ 7 การประชาสัมพันธทางการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
- ความหมายการประชาสัมพันธ
- วัตถุประสงคการประชาสัมพันธ
- การจัดทําสื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ
- การประยุกตการประชาสัมพันธ
ในงานดานการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
ปฏิบัติ
- ใบงานที่ 8.1 - 8.2
17 สอบปลายภาค
รวมชั่วโมงสอน

มคอ.3

6
4

4

กิจกรรม
อาจารยฟาพิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง อาจารยน้ําฝน
ประกอบ
-แบบฝกหัด และการ
ฝกทําสื่อโฆษณาโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
- จัดทําโครงงานกลุม
- สรุปผลโครงงานกลุม
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

(2)
60
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธกี ารประเมิน
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
- การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2
ความรู
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- โครงงาน
3
ทักษะทางปญญา
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
ความรับผิดชอบ
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย
5
ทักษะวิเคราะหเชิง
- การเขาถึงสื่อการสอน
ตัวเลข การสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6
ทักษะพิสัย
- พฤติกรรมการใชงาน
หองปฏิบัติการ

มคอ.3
สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา
4
9
17
9-16
12

5%
20%
20%
20%
5%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการการทองเทีย่ ว : Information System for Tourism Management หนวยที  1-8.พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัย.
“------------------------------------“ 2546. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการทองเทีย่ ว : Information System for Tourism Management หนวยที  1-9.พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัย.
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. 2544. ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ = Management information
systems พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2535. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ.
Management information systems (MIS). พิมพครัง้ ที่ 8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตโดยการ
นําแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลจากโครงงานยอย ใบงานกลุมหรือบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ ผูท รงคุณวุฒิ ทีไ่ มใช
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดรายวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาตาง ๆ
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