
 

 

 

 

 
 

  
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

 
กิจกรรม 

ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งที่จะให้ผู้เรียน และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรยีนอย่างครบวงจร ตัง้แต่ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัจากเรยีนเสร็จสิน้ไป
แลว้ โดยจดัระบบการประเมนิครบทัง้ส่วนการประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิหลงัการเรียน
ในขัน้ตอนสุดทา้ย 
 การประเมนิกจิกรรมเป็นส่วนหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสุดทา้ย จงึใหผู้เ้รยีนและ
นักศกึษาท ากจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่ าหนดใหโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนและนักศกึษามี
ความสามารถ ดงันี้ 

1. สรุปหรอืประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
กลุ่มหนึง่ 

2. ประยุกต์ความรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึง่ 
ทีน่ักศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ โครงการ ชิน้งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย
หนึ่ง 

ของเอกสารการสอน 
4. คดิ วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มูลและความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 

 

นอกจากนี้ การท ากจิกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้ักศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอน ตัง้แต่เริม่ต้น
ภาคการศึกษา และจากการวจิยัพบว่า นักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นั ก ศึ ก ษ า ที ่
ไม่ท ากจิกรรม 
 คณะกรรมการบรหิารชุดวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขอใหน้ักศกึษา
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิานี้ สามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ
และการท างาน 
                    

คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา 32338 
 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
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1. การประเมินผล 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบทีต่รงประเดน็ค าถาม การครอบคลุม

ประเดน็หลกัทีถ่าม ความถูกต้องของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอยีดประณีตของ
ชิ้นงาน 
 
 มหาวทิยาลยัไม่บงัคบัใหน้ักศกึษาทุกคนต้องท ากจิกรรม นักศกึษาอาจเลอืกท าหรอืไมท่ ากไ็ด ้โดย
การประเมนิปลายภาคส าหรบัชุดวชิานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
 กรณีที ่1 นักศกึษาท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
จากคะแนนสอบปลายภาคคดิรอ้ยละ 80 และส่วนทีส่องจากคะแนนกจิกรรมคดิรอ้ยละ 20 และคะแนน
กจิกรรมจะน าไปใชท้ัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศกึษาทีม่ไิดส้ง่กจิกรรมในการสอบไล่จะสง่
กจิกรรมเพื่อเป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด ้
 กรณีที ่ 2 นักศกึษาไม่ท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาค เพยีงอย่าง
เดยีว 
ในการประเมนิผลปลายภาค นักศกึษากลุ่มทีท่ ากจิกรรมและไม่ท ากจิกรรมจะต้องประเมนิผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดยีวกนั นักศกึษากลุ่มทีท่ ากจิกรรมมคีะแนนเตม็ 80 คะแนน ส่วนนักศกึษากลุ่มทีไ่มท่ า
กจิกรรมจะมคีะแนนเตม็ 100 คะแนน ส าหรบันักศกึษาทีท่ ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้ักศกึษา
ไดป้ระโยชน์สงูสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศกึษาเพยีงอย่างเดยีวมาเปรยีบเทยีบกบัการ
คดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรมแลว้น าคะแนนส่วนทีม่ากกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการ
สอบใหก้บันักศกึษา ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 ตวัอย่างท่ี 1 นักศกึษาไดค้ะแนนกจิกรรม 18 คะแนน และท าขอ้สอบได ้ 70 ขอ้ (คดิเป็น 70 
×0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นักศกึษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 18 + 
46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว นักศกึษาจะได ้70 × 
0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 
 ตวัอย่างท่ี 2 นักศกึษาไดค้ะแนนกจิกรรม 13 คะแนน และท าขอ้สอบได ้ 92 ขอ้ (คดิเป็น 92 × 
0.66666 เท่ากบั 61.33 คะแนน) นักศกึษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 
เท่ากบั 74.33 คะแนนกรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว นักศกึษาจะได ้ 92 × 
0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาได ้76.67 คะแนน 
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 ใหน้ักศกึษาด าเนินการดงันี้ 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันักศกึษา รหสัชดุวชิา รหสัจงัหวดัใหค้รบถ้วนดว้ยดนิสอ 2B  
ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 
2. ใหน้ักศกึษาระมดัระวงัอย่าใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีทีท่ าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด 
หรอืสูญหาย ใหน้ักศกึษาเขยีนชี้แจงมาพรอ้มกบักจิกรรมทีส่ง่ไปยงัมหาวทิยาลยั โดยไม่ต้องถ่าย
เอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่าจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. ใหน้ักศกึษาสง่กจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจรงิไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากจิกรรมทีท่ าเสรจ็แลว้
ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
4. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา ภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2564 
5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
6. ส่งกจิกรรมทีท่ าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านักบรกิารการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยจ่าหน้าซองดงันี้ 
 

ชื่อ-สกุลของนักศกึษา         
ที่อยู่นักศกึษา 
รหสั-เบอร์โทรศพัท์นักศกึษา 
 

                              ศูนย์บรกิารการสอนทางไปรษณีย์ 
                              ส านักบรกิารการศกึษา 
                              มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
                              ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
                              จงัหวดันนทบุร ี 11120 
 
กจิกรรมชุดวชิา 32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 
ในกรณีทีส่ง่ทางไปรษณียใ์หเ้กบ็สลปิ หรอืต้นขัว้การส่ง และถ่ายเอกสารกจิกรรมทีส่่งไป 

มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการส่งกจิกรรมทุกชิ้น นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกกจิกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย)  
7. นักศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบรกิารการศกึษาไดร้บักจิกรรมทีน่ักศกึษาสง่ไปแลว้หรอืยงั  
โดยโทรศพัท์ สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรอืโทรศพัท์ตดิต่อส านักบรกิารการศกึษา หมายเลข  
0-2504-7621 หรอื  โทรศพัท์ตดิต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 
 0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศพัท์ฝากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ  
(ตลอด 24 ชัว่โมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193 E-mail icproffice@stou.ac.th และ 
www.stou.ac.th  

2.การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

mailto:icproffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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3. เน้ือหากิจกรรม 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ ให้ครบทุกข้อ ขอใหน้ักศกึษาจดัพิมพเ์ป็นรายงานเท่านัน้  
 
1. จงอธบิายการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการท่องเทีย่วในธรุกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง (6 คะแนน)  

1.1. ธุรกจิน าเทีย่ว 
1.2. ธุรกจิโรงแรม 
1.3. ธุรกจิไมซ ์

2. การขายผ่านระบบการจดัจ าหน่ายแบบเบด็เสรจ็ (Global Distribution System: GDS) ผ่าน
อนิเทอรเ์น็ตมกีารขายไดก้ี่ประเภท จงอธบิายรายละเอยีด (3 คะแนน) 

3. จงระบุและอธบิายรูปแบบของเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการสื่อสารการตลาด มาอย่างน้อย 5 ขอ้ (ขอ้ละ 
5 คะแนน)   

4. จงอธบิายสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์มาอย่าง
ละเอยีด (6 คะแนน) 

หลงัจากท ากิจกรรมเสรจ็แล้ว  
ขอให้นักศึกษาตอบค าถามในแบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 

และส่งกลบัมาพร้อมกบักิจกรรมน้ี  
____________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก 
 

ปกกจิกรรม 
 

 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2564 
 
 

ชื่อนักศกึษา ............................................……………………………………………………………………….. 

 

รหสัประจ าตวันักศกึษา             

 
 ที่

อยู่ ……………………......................................................…………………………………………………………
…………….. 

 ...........................................................……………………………………………………………………………
…………………… 

เบอรโ์ทรศพัท ์…………………………..............   
อเีมล์   ................…………………………………………………………… 

 
ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………. 
     (………………………………………………………) 
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   แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดบัปริญญาตรี 
ค าชี้แจ 

1. แบบประเมนิฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิเอกสารการสอนชุดวชิาระดบัปรญิญาตรขีอง
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุเอกสารการสอนชุดวชิา
และกจิกรรมการเรยีนการสอน ค าตอบของนักศกึษาจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและน ามาสรุปใน
ภาพรวม จงึขอใหต้อบครบทุกขอ้ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี่ยวกบั
ชุดวชิาทีศ่กึษา และเตมิขอ้ความในช่องว่างทีเ่วน้ไว้ 

3. แบบประเมนิแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที ่1 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเอกสารการสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ตอนที ่2 ความเขา้ใจเนื้อหาวชิา 15 หน่วย 

 
รหสัวิชาท่ีประเมิน 32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ตอนท่ี 1 ความคิดเหน็เก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความหมายของระดบัความคิดเหน็ 5=มากท่ีสดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยท่ีสดุ 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1. เอกสารการสอนมเีนื้อหาสาระชดัเจน อ่านเขา้ใจไดง้่าย      
2. กจิกรรมทา้ยเรื่องกระตุ้นการคดิวเิคราะหแ์ละการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมนิผลตนเองก่อน-หลงัเรยีนช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหา      
4. วธิศีกึษาของชุดวชิาช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาวชิาทีศ่กึษา      
5. การจดัล าดบัเนื้อหาวชิาเอื้อต่อการเรยีนรู้      
6. ท าแบบประเมนิตนเองและท ากจิกรรมทา้ยเรื่องก่อนตรวจ
ค าตอบกบัแนวตอบ 

     

7. ไดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้จากการศกึษาชุดวชิานี้      
8. สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชไ้ด ้      
9. ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบัชุดวชิากบัผูอ้ื่น      
10. ไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ      
11. สื่อประกอบการเรยีนการสอนทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเรื่องที่
เรยีน 

     

12. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอชุดวชิานี้โดยภาพรวม       
 
  



 

 

 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัเน้ือหาชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ความหมายของระดบัความคิดเหน็ 5=มากท่ีสดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยท่ีสดุ 

เน้ือหาหน่วยการสอน เน้ือหาท่ีชดัเจน 
เข้าใจง่าย 

กิจกรรมและแนว
ตอบท้ายเรื่อง

ชดัเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน
ถกูต้องชดัเจน 

4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 
หน่วยท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการท่องเทีย่ว                
หน่วยท่ี 2 ฮารด์แวรแ์ละเทคโนโลยกีารประมวลผล                
หน่วยท่ี 3 ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร ์                
หน่วยท่ี 4 ฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล และเหมอืงขอ้มูล                
หน่วยท่ี 5 ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์                
หน่วยท่ี 6 เทคโนโลยเีวบ็                
หน่วยท่ี 7 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์                
หน่วยท่ี 8 สื่อสงัคมออนไลน์กบัการท่องเทีย่ว                
หน่วยท่ี 9 เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศเพื่อการท่องเทีย่ว                
หน่วยท่ี 10 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัระบบการจดัจ าหน่ายแบบเบด็เสรจ็                
หน่วยท่ี 11 ระบบสารสนเทศกบัธุรกจิน าเทีย่ว                
หน่วยท่ี 12 ระบบการจดัการโรงแรม                
หน่วยท่ี 13 ระบบการจดัการโรงแรม                
หน่วยท่ี 14 ระบบสารสนเทศกบัธุรกจิไมซ ์                
หน่วยท่ี 15 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์                

 


