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มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
สาขาวิ ชาวิทยาการจัดการ
กิ จกรรม
ชุดวิ ชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

คานา
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เนื่ อ งด้ว ยมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชมุ่ ง ที่จ ะให้ผู้เ รีย น และนั ก ศึก ษาได้มีส่ว นร่ วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรีย น และหลังจากเรียนเสร็จสิน้ ไป
แล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทัง้ ส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมิน หลังการเรียน
ในขัน้ ตอนสุดท้าย
การประเมินกิจกรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผเู้ รียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึง่
2. ประยุกต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึง่
ทีน่ ักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีแ่ สดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอน ตัง้ แต่เริม่ ต้น
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นั
ก
ศึ
ก
ษ
า
ที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขอให้นักศึกษา
ทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ สามารถนาความรู้ ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ
และการทางาน
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32338
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบทีต่ รงประเด็นคาถาม
การครอบคลุม
ประเด็นหลักทีถ่ าม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บงั คับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนทีส่ องจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนาไปใช้ทงั ้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาทีม่ ไิ ด้สง่ กิจกรรมในการสอบไล่จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค เพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค
นักศึกษากลุ่มทีท่ ากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มทีท่ ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มทีไ่ ม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาทีท่ ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษา
ได้ประโยชน์สงู สุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการ
คิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนาคะแนนส่วนทีม่ ากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการ
สอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70
×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 +
46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 ×
0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 ×
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 ×
0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2.การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้ ) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีทที่ าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรือสูญหาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมทีส่ ง่ ไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่าย
เอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่ าจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมทีท่ าเสร็จแล้ว
ไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
6. ส่งกิจกรรมทีท่ าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ชื่อ-สกุลของนักศึกษา
ที่อยู่นักศึกษา
รหัส-เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กิจกรรมชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ในกรณีทสี่ ง่ ทางไปรษณียใ์ ห้เก็บสลิป หรือต้นขัว้ การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมทีส่ ่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกทีส่ ่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ ักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์ สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ตดิ ต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข
0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข
0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ
(ตลอด 24 ชั ่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193 E-mail icproffice@stou.ac.th และ
www.stou.ac.th
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3. เนื้ อหากิ จกรรม

จงตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ครบทุกข้อ ขอให้นักศึกษาจัดพิมพ์เป็ นรายงานเท่านัน้
1. จงอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเทีย่ วในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง (6 คะแนน)
1.1. ธุรกิจนาเทีย่ ว
1.2. ธุรกิจโรงแรม
1.3. ธุรกิจไมซ์
2. การขายผ่านระบบการจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ (Global Distribution System: GDS) ผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีการขายได้ก่ปี ระเภท จงอธิบายรายละเอียด (3 คะแนน)
3. จงระบุและอธิบายรูปแบบของเทคโนโลยีทนี่ ามาใช้ในการสื่อสารการตลาด มาอย่างน้อย 5 ข้อ (ข้อละ
5 คะแนน)
4. จงอธิบายสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาอย่าง
ละเอียด (6 คะแนน)
หลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้ว
ขอให้นักศึกษาตอบคาถามในแบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา
และส่งกลับมาพร้อมกับกิจกรรมนี้
____________________________________________________________________
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ภาคผนวก
ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ชื่อนักศึกษา ............................................………………………………………………………………………..

รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่
อยู่ ……………………......................................................…………………………………………………………
……………..
...........................................................……………………………………………………………………………
……………………
เบอร์โทรศัพท์ …………………………..............
อีเมล์ ................……………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจ
1. แบบประเมินฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของนักศึกษาจะเก็บไว้เป็ นความลับและนามาสรุปใน
ภาพรวม จึงขอให้ตอบครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างทีต่ รงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ชุดวิชาทีศ่ กึ ษา และเติมข้อความในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจเนื้อหาวิชา 15 หน่วย
รหัสวิชาที่ประเมิน 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ความหมายของระดับความคิดเห็น 5=มากที่สดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อย 1=น้ อยที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธศี กึ ษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาทีศ่ กึ ษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กี่ยวกับชุดวิชากับผูอ้ ่นื
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน
12. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

1

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ความหมายของระดับความคิดเห็น 5=มากที่สดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อย 1=น้ อยที่สดุ
เนื้ อหาหน่ วยการสอน
เนื้ อหาที่ชดั เจน
เข้าใจง่าย

กิจกรรมและแนว แบบประเมินตนเอง
ตอบท้ายเรื่อง
ก่อนและหลังเรียน
ชัดเจน
ถูกต้องชัดเจน
4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1

หน่ วยที่ 1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเทีย่ ว
หน่ วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการประมวลผล
หน่ วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หน่ วยที่ 4 ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล
หน่ วยที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่ วยที่ 6 เทคโนโลยีเว็บ
หน่ วยที่ 7 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
หน่ วยที่ 8 สื่อสังคมออนไลน์กบั การท่องเทีย่ ว
หน่ วยที่ 9 เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อการท่องเทีย่ ว
หน่ วยที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
หน่ วยที่ 11 ระบบสารสนเทศกับธุรกิจนาเทีย่ ว
หน่ วยที่ 12 ระบบการจัดการโรงแรม
หน่ วยที่ 13 ระบบการจัดการโรงแรม
หน่ วยที่ 14 ระบบสารสนเทศกับธุรกิจไมซ์
หน่ วยที่ 15 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

