
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์ / สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
 HO 206 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  
       Information Technology for Tourism and Hospitality Industry 
2.  จ านวนหน่วยกติ  
     3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา   
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน  
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  
     อาจารยก์ฤติกา คุณูปการ  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
     ภาคการศึกษาตน้  ชั้นปีท่ี 2 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
8.  สถานทีเ่รียน   
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยเีวบ็ 

ธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
1.2 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและ แนวโนม้ของ 
      การเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่ออุตสหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ในศตวรรษท่ี 21  
1.3 นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม 
      ท่องเท่ียวและบริการได ้
1.4 นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลนีสารสนเทศในการท าการตลาด และลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อส่งเสริม 
      ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการได้ 
1.5 นกัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา  
 ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ การจดัการฐานขอ้มูล 
และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มูล 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ   
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
42 - - 84 

          



 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
     3 ชัว่โมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1.  สามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม  
และความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  2.  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
  3.  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวนิยั  มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
 1.3 วธีิการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
  1. 

 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจความหมายเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ 

  2.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของเทคโนโลยรสารสนเทศ และ แนวโนม้ของ 
การเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่ออุตสหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ในศตวรรษท่ี 21  

  3.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการประกอบอาชีพ  
 2.2 วธีิการสอน  
  1.  บรรยายและใหท้ าแบบฝึกหดั พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน  



 

 2.3 วธีิการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการคน้ควา้และรายงาน  
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบอตันยัท่ีเนน้ถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  
3. ทกัษะทางปัญญา  
    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  1.  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีได ้
  2.   นกัศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกิจต่างๆ ใน อุตสาหกรรม 
                      การท่องเท่ียวได ้
  3.  สามารถประมวลและศึกษาขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ของการใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21ได ้
 3.2 วธีิการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ โดยใชข้อ้มูลจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
  1. 
 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะส
ม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  
บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 4.2 วธีิการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน  
 4.3 วธีิการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  



 

  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
และความรับผดิชอบ 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  1.  นกัศึกษาสามารถสามารถใชภ้าษาในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. 
 นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วธีิการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน  
 5.3 วธีิการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.   แผนการสอน  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวชิา และเกณฑ์การวดัผล 
- วธีิการเรียนการสอน 
- วธีิการประเมินผล 
- กฎระเบียบในชั้นเรียน 
- แบบทดสอบความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการท่องเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point  
2. ทดสอบความเขา้ใจ 
3. มอบหมายงานคน้ควา้ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 



 

2. ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเทคโนโลยสีาร
สนเทศเพ่ือการท่องเทีย่ว  
- 
แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-เทคโนโลยสีารสนเทศและท่องเท่ียว 
-
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเ
พื่อการท่องเท่ียว 
-
โครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อก
ารท่องเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

3. การจัดการข้อมูล 
ฐานข้อมูล 
- ความรู้พื้นฐานของฐานขอ้มูล 
- การประยกุตใ์ช ้
ฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูลในอุตสาหกร
รมท่องเท่ียว 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และเวบ็ไซด ์
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

4. เทคโนโลยเีวบ็ 
-หลกัการพื้นฐานของเทคโนโลยเีวบ็ 
- 
การประยกุตเ์ทคโนโลยเีวบ็กบัอุตสาห
กรรมท่องเท่ียวและการบริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5. ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 
-
แนวคิดการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
-
การน าเทคโนโลยขีอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียวและสายการบิ
น 
- 
ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

6. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวในบ
ริบทของโรงแรมและท่ีพกั (e-Hotel) 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
ลองท าการจองโรงแรมผา่นท
างหนา้เวบ็ไซด ์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 



 

7. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสร้างแบบสอบถามผา่นทางอินเ
ตอร์เน็ต (e-Survey)  
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point   
2. 
ลงมือปฏิบติัในหอ้งปฏิบติักา
รคอมพิวเตอร์  
3. 
ทดลองท าแบบสอบถามควา
มพึงพอใจและเก็บขอ้มูล 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

8. สอบกลางภาค 2   
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

9. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวในบ
ริบทของการขนส่ง (e-Ticket) 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
ลองท าการจองบตัรโดยสารส
ายการบินผา่นหนา้เวบ็ไซด ์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 



 

10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแ
ละการส่ือสารเพ่ือการท่องเทีย่วในบริบ
ทของผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว 
(Tour Operators) 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
ลองท าการจองบตัรโดยสารส
ายการบินผา่นหนา้เวบ็ไซด ์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

11. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเ
ทศและการส่ือสารในบริบทของนักท่อ
งเทีย่ว (e-Tourist or Cyber Tourist) 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศึกษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

12. น าเสนองานกลุ่ม 
แบ่งกลุ่มละ 5 คน  

3 1. น าเสนองานกลุ่ม 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารยผ์ูส้อ
น 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

 
 
 
 
 



 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13. การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 
-
แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ 
-
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการลู
กคา้สัมพนัธ์ 
- 
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในอุตสาหกร
รมท่องเท่ียวและการบริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

14. กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ 
กระท าความผดิทีเ่กีย่วกบั 
คอมพวิเตอร์ 
- พรบ. คอมพิวเตอร์ 
- จรรยาบรรณเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

วทิยากรรับเชิญ 

15. ความปลอดภัยในการใช้ 
สารสนเทศ 
- ภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
- ความเส่ียงในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

วทิยากรรับเชิญ 



 

16. แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการ
ท่องเทีย่ว และ 
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ทบทวน 

3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารยก์ฤติกา 
คุณูปการ 

17. การสอบปลายภาค 3   
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กจิกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเมิ
นผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเขา้เรียนและพฤติกรรม
ในชั้นเรียน 
การส่งงานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศึกษา 
ตลอดภาคกา
รศึกษา 

 
11 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 

5 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและควา
มรับผดิชอบ 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแล
ะการใชเ้ทคโนโลยี 

การท างานกลุ่มและน าเสน
อ 
 

 
 

30% 
 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  



 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 สุโขทยัธรรมาธิราช. ( 2553). เอกสารการสอนชุดเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
หน่วยที ่1-8. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 สุโขทยัธรรมาธิราช. ( 2553). เอกสารการสอนเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
หน่วยที ่9-15. นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ข่าวสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
 วารสารเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทย และต่างประเทศ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        http://thai.tourismthailand.org/ 
        http://www.tatreviewmagazine.com/ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวชิาน้ีจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวชิาเพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพั
ฒนารายวชิาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
 2.  ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวชิาน้ี 
 3.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน  
และการพฒันารายวชิาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวทิยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษาปัญหา  อุปสรรค  
และแนวทางแกไ้ขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

http://thai.tourismthailand.org/
http://www.tatreviewmagazine.com/


 

 1.  การประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อุปสรรค  
แนวทางแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
 2.  การวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
 1.  ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิา  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1.  น าขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาจากขอ้  1 มาประมวล  เพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง  
วธีิการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้  2 มาจดักลุ่มเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนกัศึก ษา 
เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั  ปรับวธีิการเรียนการสอน  
และวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


