
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวชิา TAH2201 รายวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   TAH2201 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Information Technology for Tourism and Hotel 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        3(2-2-5)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
      อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร. ธนากร  อุยพานิชย์ 

อาจารย์พงพิสษิฐ ์เลีย้งอยู่ 
อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี 

 
๕.  สถานท่ีติดตอ่   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หอ้ง ๓๕๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E – Mail: Thanakorn.ui@ssru.ac.th, pornpisit.li@ssru.ac.th, 
Thatsanan.ch@ssru.ac.th  

๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   1  /  ชั้นปีท่ี 1, 2 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ - คน 
 

๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …..........................-..................................... 
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๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี …............................-...................................      

๙.  สถานท่ีเรียน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   วันท่ี  เดือน ๑ มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
           1.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการใช้สารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 1.2 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและบริการ 

 1.3 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

  1.4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
  ไม่มี  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
 (ภาษาไทย) การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการโรงแรม  

เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างองค์กร  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศใหส้ามารถ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบัิติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ - ๓๐ ๗๕ 
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๓. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้มูล   ตวัอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพักอาจารย์ผู้สอน  หอ้ง ๓๕๒๒ ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๒๙๒ 

๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) Thanakorn.ui@ssru.ac.th, pornpisit.li@ssru.ac.th, 
Thatsanan.ch@ssru.ac.th  
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  - 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) http://www.elfhs.ssru.ac.th/thanakorn_ui, 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/Pornpisit, http://www.elfhs.ssru.ac.th/thatsanan_ch 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

          (๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับกับจริย

ธรรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

            (๒) มีทัศนคติท่ีดตี่ออาชีพ  และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ

ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 

            (๓) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  เป็นสมาชิกท่ีด ีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มีภาวะผู้น าและ

เป็นแบบอย่างท่ีดตี่อผู้อื่น 

            (๔) มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

๑.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  วิธีการสอนแบบบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบและมีรูปภาพประกอบการบรรยาย 

 (๒)  ใช้วิธีการสอนแบบการสื่อสารสองทางโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งข้อค าถาม 

    (๓)  ผู้สอน สอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา รวมถึงมีกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม 

 (๔)  น าเสนองาน โดยเน้นเร่ืองความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา พร้อมท้ังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง

วินัยในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
 (๑)  พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยางถูกต้องและตรงเวลา รวมถึง

พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน และการเข้าสอบ 

 (๒)  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุมีผล มีความเหมาะสม และมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 (๓)  ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานตามท่ีมอบหมาย 
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 (๔)  ประเมินจากคะแนนการสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

๒. ความรู้  
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

             (๑) มีความรู้ในศาสตร์ดา้นการจัดการอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  ทางด้านธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจการ

บิน  การจัดการแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดกิจกรรม  การประชุม และนิทรรศการ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

             (๒) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             (๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

๒.๒   วธีิการสอน 
(๑)  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง / อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันระหวางผู้เรียนและผู้สอน 

(๒)  บรรยายโดยใช้สื่อการสอน (power point) 

(๓) อภิปรายสรุปร่วมกันหลังการท ากิจกรรม 

(๔)  การท างานกลุ่มและน าเสนอรายงาน 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  คะแนนการสอบระหว่างภาคเรียน (midterm examination) และปลายภาคเรียน (final examination) 

(๒)  คะแนนการท ารายงานและน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยพิจารณาจากเทคนิค การน าเสนอ เช่น 

การเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทักษะการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 

(๓)  คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยางเต็มท่ี 

             
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
              (๑) มีความสามารถประมวล  และศกึษาขอ้มูลเพ่ือวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมท้ังหา

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

              (๒) มีความสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

        (๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกิรรมจากภาคธรุกิจ  และจากศาสตร์อืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

๓.๒   วธีิการสอน 
(๑)  ฝึกฝนให้นักศกึษาปฏบัิติงานในชั้นเรียนรวมท้ังให้แสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็นข้อส่งสัยแล้วใช้ทฤษฎีท่ี

ได้ เรียนมาแก้ปัญหาหาทางออกให้กับปัญหา 

(๒)  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มท่ีท ารายงานโดยผู้สอนจะก าหนดหัวข้อให้หรือผูเ้รียนร่วมกันก าหนด หัวข้อ

ท่ีตอ้งการค้นคว้าและสรุปออกมาเป็นรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม อื่นในชั้น

เรียน 
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รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  คะแนนการท ารายงานและน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยพิจารณาจากเทคนิค การน าเสนอ เช่น 

การเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทักษะการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 

(๒)  คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยางเต็มท่ี 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
       (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับหมายหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่มงาน

ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
         (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม

มาตรฐานสากล 

๔.๒   วธีิการสอน 
(๑)  ฝึกฝนให้นักศกึษาปฏบัิติงานในชั้นเรียนรวมท้ังให้แสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็นข้อส่งสัยแล้วใช้ทฤษฎีท่ี

ได้ เรียนมาแก้ปัญหาหาทางออกให้กับปัญหา 

(๒)  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มท่ีท ารายงานโดยผู้สอนจะก าหนดหัวข้อให้หรือผูเ้รียนร่วมกันก าหนด หัวข้อ

ท่ีตอ้งการค้นคว้าและสรุปออกมาเป็นรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม อื่นในชั้น

เรียน 

  (๓) น าเสนองาน โดยเน้นเร่ืองความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา พร้อมท้ังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

รวมถึงวินัยในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  คะแนนการท ารายงานและน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยพิจารณาจากเทคนิค การน าเสนอ เช่น 

การเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทักษะการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 

(๒)  คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยางเต็มท่ี 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
      (๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

การสรุปประเด็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

            (๒) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตา่งชาติไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 

            (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสือ่สาร รูจั้กเลอืกรูปแบบของการน าเสนอท่ี

เหมาะสมส าหรับเร่ือง และผู้ฟังท่ีแตกตา่งกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใินการประมวลการแปลความหมาย

และการวิเคราะห์ขอ้มลู 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ผู้สอนเน้นการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผู้สอนได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป Power 

Point  และได้จัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย เพ่ือแจกจ่ายให้แก่นักศึกษาประกอบล าดับการน าเสนอ เพ่ือให้

ผู้เรียนได้ติดตามเนือ้หาและบทเรียนได้ทัน 

(๒)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม  และน าเสนอ 

ผลงานในชั้นเรียน และน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

(๓)  ให้นักศกึษาดูคลิปวีดโีอท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาท่ีสอนและเขียนสรุปพร้อมกับน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๕.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ประเมินความถกูตอ้งของรายงาน ทัง้หัวขอ้การน าเสนอและรายงาน 
(๒)  สังเกตพฤตกิรรมเป็นรายบุคคลขณะน าเสนอและอภิปราย  รวมถึงการตอบค าถาม 
(๓)  ประเมินจากความถกูตอ้งของการฟัง พูด อ่านและเขียน จากรายงานและการน าเสนอ           

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ารายวชิา และ

เกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการเรียนในรายวชิา 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

๔ การอธิบายขอ้ตกลงในการเรียน 

การสอน 

- การบรรยาย 

- นักศึกษาระดมสมอง อภิปราย

ร่วมกนัและผู้สอนสรุปประเด็น 

- ท าแบบฝึกหดัพร้อมเฉลย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ภาพนิ่งประกอบการสอน 

- แบบฝึกหัด 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ 

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ตอ่) 

 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา, การน าเสนอผลงาน 

 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๓ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๔ ช่องทางการสือ่สารทางธุรกิจในเพ่ือ

การท่องเท่ียวและการโรงแรมโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิง่ 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๕ การประยุกต์ใชส้ารสนทศเพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๖ การประยุกต์ใชส้ารสนทศเพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

๗ ภูมสิารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๘ สอบกลางภาค    

๙  ภมูิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว

และการโรงแรม (ตอ่) 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- ฝึกปฏิบัติ. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสิทธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๐ หลักการออกแบบสือ่เพ่ือการ

ประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียวและการ 

โรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๑ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสือ่เพ่ือการ

ประชาสมัพันธ์ 

๔ - การบรรยาย ,  

- ฝึกปฏิบัต ิ

- การน าเสนอผลงาน 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๒ การออกแบบเว็บไซตต์อืเพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๓ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการ

ท่องท่ียวและการโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน. 

 – ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๔ กฎหมายและจริยธรรมทางด้าน

สารสนเทศ 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๕ แนวโนม้และทศิทางในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 

๑๖ น าเสนอระบบสารสนเทศทาง

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ,

การประเมินระบบ 

๔ - การบรรยาย , อภิปรายร่วมกัน 

- การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอน.  

– ภาพนิ่ง 

- กรณีศึกษา. การน าเสนอผลงาน 

- สมุดบนัทึกของนักศกึษาเพ่ือ

อาจารย์ ดร. ธนากร  

อุยพานิชย์ 

อ.พรพิสทิธ์ิ เลี้ยงอยู่ 

อ.ทัศนันท์  ชูโตศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา 

๑๗ สอบปลายภาค    

หมายเหตุ: สอนออนไลน์จ านวน ๗ สัปดาห์  

  

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๔ 

๒.๒  

๓.๓ 

๔.๑ 

๕.๓, ๕.๔ 

- การเข้าเรียนตรงเวลา, สมดุบันทึกการเรียนรู้ 

- ท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียน, สอบกลางภาคเรียน 

- ท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียน, สอบปลายภาคเรียน 

- ท างานรายงานกลุม่ 

- การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองและการท ารายงาน 

ทุกสัปดาห ์

๘ 

๑๗ 

๕-๗ 

๑๒-๑๕ 

๑๐ % 

๓๐ % 

๓๐ % 

๑๕ % 

๑๕ % 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑) ธีระ  กุลสวัสดิ์. (2553) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร. ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอม็.ที.เพรส, กรุงเทพฯ 

2) ราณี  อิสชิัยกุล และคณะ. (๒๕๕๓) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี 

       ๓)  วโิรจน์ ชัยมูล. (2552) ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. โปรวชิั่น. กรุงเทพฯ 

           ๔)  โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ.์ (2551) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง). ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

กรุงเทพฯ 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       - 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  เว็บไซต์ http://www.elfhs.ssru.ac.th/thanakorn_ui,  

๒)  เว็บไซต์ www.elfhs.ssru.ac.th/pornpisit 
๓)  เว็บไซต์ http://www.elfhs.ssru.ac.th/thatsanan_ch 

 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/thanakorn_ui


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                  

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

๑.๑  มีการอธิบายแผนการสอนและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบถึงการปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากมีการท า

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
๑.๒  ให้นักศึกษาประเมินการพัฒนา  การเรียนรู้ในรายวิชานี้ จากระดับความรู้และทัศนคติ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เชน่ จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
๒.๑ ประเมินผลการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
๒๒ ประเมินจากพฤติกรรมร่วมในชั้นเรียน การใส่ใจ การตอบค าถาม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และการ

เข้าชั้นเรียน 
๒.๓ ประเมินจากคุณภาพและประสิทธิภาพของรายงานที่ได้มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
๒.๔ สรุปผลการด าเนินการสอนเม่ือสิน้สุดการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ ในการสอนเพื่อน ามาปรับปรุง

และพัฒนาการสอนในครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

๓.๑ น าผลสรุปการด าเนินการสอน การประเมินการสอน ประเมินผู้สอน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มาหาวิธีแก้ไขในภาคเรียน

ต่อไป 
๓.๒ ปรับปรุงเนื้อหา  และวิธีการน าเสนอที่มีความทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป  
๓.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย หลากหลาย ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
๔.๑ มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่วัดและประเมินผ่านแล้วในระหว่างการเรียนการสอน 
๔.๒ มีการประเมินข้อสอบร่วมกันในกลุ่มผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 
๔.๓ มีการตรวจงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุ่มสัมภาษณ์จากผู้ท ารายงานชิน้นั้น ๆ 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     ๕.๑  มีการจัดท ารายงานสรุปผลการสอนของรายวิชาเพื่อเป็นทางวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
     ๕.๒ น าข้อมูลประเมินของนักศึกษาและแผนด าเนินการสอนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

รายวิชา TAH๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                   

และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อ่ืน ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4  

รหัสวชิา TAH2201 

ช่ือรายวิชา  

เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

Information Technology for 
Tourism and Hotel 
 

                 

 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


