
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา TIM๒๔๐๒ ระบบการส ารองสนิค้าและบรกิารในธุรกิจท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM๒๔๐๒ รายวิชา ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   TIM๒๔๐๒ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Reservation System for Tourism 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสตูร      หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเลือก สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๒ อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ   
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคาร ๓๖ ช้ัน  ๔ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

E-mail: sujitar.su@ssru.ac.th  
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๔  ช้ันปีท่ี ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได ้ ประมาณ ๘๐ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  …..........................-..................................... 
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) …..........................-..................................... 
 
๙. สถานที่เรียน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Google Classroom 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันท่ี ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การส ารองห้องพัก รถเช่า รายการน า
เที่ยว ศัพท์เฉพาะ รหัสและช่ือย่อที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การอ่านตั๋วเครื่องบิน ฝึกปฏิบัติระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) ในการส ารองสินค้าและ
บริการ การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่านข้อมูล (PNR) ปัญหาและอุปสรรคในการส ารองที่นั่งหรือสินค้าบริการ ศิลปะในการส ารอง
สินค้าและบริการ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว 
๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติระบบคอมพิวเตอร์ (CRS: Amadeus) 
๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในวิชาชีพทางการท่องเที่ยวในอนาคตได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา       
 การส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การส ารองห้องพัก รถเช่า รายการน าเที่ยว ศัพท์เฉพาะ รหัสและช่ือย่อที่ใช้ในธุรกิจ
ท่องเที่ยว การอ่านตั๋วเครื่องบิน ฝึกปฏิบัติระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) ในการส ารองสินค้าและบริการ การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่าน
ข้อมูล (PNR) ปัญหาและอุปสรรคในการส ารองที่น่ังหรือสินค้าบริการ ศิลปะในการส ารองสินค้าและบริการ 

     Study the reservation of products and services in tourism business such as room, rental cars, tour 
operations. Special vocabulary, code and abbreviations used in tourism. Can read flight tickets and practice on 
computer system (CRS) to reserve products and services including the data recording and reading information 
concerning passengers (PNR). Study problems and obstructions on reserving seats, products and services and know how 
to do. 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐  
(๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ x 15 สัปดาห์) 

สอนเสริมตาม
ความต้องการ
ของนักศึกษา
เฉพาะราย   

๓๐  
(๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ x 15 สัปดาห์) 

๗๕ 
  (๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ x 15สัปดาห์) 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล  ตัวอย่างเช่น ๑ ช่ัวโมง / สปัดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารยผ์ู้สอน   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๕ ๙๙๓๕๖๐๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :  sujitar.su@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) ayingwin 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)....................................-............................................... 
 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

         ๑) มีความซื่อสัตย ์สุจรติ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รบักับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
                ๒) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัตตินต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ 
                ๓) มีความเข้าใจในความรับผดิชอบในหน้าท่ี สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ในบทบาทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความรับผดิชอบ 
ฝึกความเป็นผู้น าในสถานการณต์า่งๆ 

 ๔) มีวินัยในการท างาน เรียนรู้การปฏบิัติตามกฎระเบยีบและขอ้บังคับในวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน 
๑) บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

  ๒) ถามตอบ 
๓) สนทนา 
๔) ยกตัวอย่าง จ าลองสถานการณก์รณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
๑)  ประเมินจากการเข้าเรยีน ความสนใจ และพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา 
๒)  ประเมินจากแบบทดสอบ 

  ๓)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

๔)  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบการส ารองที่น่ังในระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส ารองที่น่ังผ่านเวปไซด์ของสาย

การบินต่างๆ   
 ๒) มีความรู้ที่เกดิจากการบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 
รายวิชา TIM๒๔๐๒ ระบบการส ารองสนิค้าและบรกิารในธุรกิจท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒.๒   วิธีการสอน 
๑) การบรรยายประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม 
๒) การท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน 
๓) ฝึกปฏิบติิการส ารองที่น่ังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๔) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค   
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน   
(๓) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         ๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขดัแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปญัหาในการการปฏบิัตงิานในหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 
         ๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎ ีไปใช้ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติการส ารองที่น่ัง 
         ๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากศาสตรต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เกิดประสิทธิผล 
๓.๒   วิธีการสอน 

  ๑) การบรรยายประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และการตอบข้อซักถาม 
  ๒) การค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ๓) การอภิปรายในช้ันเรียน 

๔) สาธิตและฝึกปฏิบตัิการส ารองที่น่ังระบบ Amadeus  
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค  
๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
         ๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะน าเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 
                ๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ทันสมัยตรงตามสถานการณ์ความต้องการของ
วิชาชีพในปัจจุบันโดยผ่านการแนะน าจากผู้สอน 

๔.๒   วิธีการสอน 
๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
๒) มอบบทบาทสมมติในการท างานติดต่อกับลูกค้าของธุรกิจสายการบิน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
๑) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้น าและผูต้ามที่ดี 
๒) บทบาทสมมติทีน่ าเสนอ สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม 
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๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ตัวเลข รหสั ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในงานการส ารองที่น่ังได้อย่างถูกต้อง 
                      ๒) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบการส ารองที่น่ังในธุรกิจสายการบิน เช่น ระบบ Amadeus 
 
 ๕.๒   วิธีการสอน 

 ๑) บรรยาย 
 ๒) สาธิต ฝึกปฏิบัต ิ
 ๓) ทดสอบการส ารองที่น่ังระบบ Amadeus   

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
 ๑) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายจากโครงงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม 
 ๒) แบบฝึกหัดการบันทึกข้อมูลของผู้โดยสาร 
 ๓) การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 
๖. ด้านอื่นๆ 

......... ไม่มี................. 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชา  ๔ บรรยาย Online Google meet, 
Google classroom 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 
 

๒ ความรู้เกี่ยวกับการส ารองสินค้าและบริการใน
ธุรกิจท่องเที่ยว 

๔ บรรยาย Online Google meet, 
Google classroom On Demand 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๓ ศัพท์เฉพาะ รหัส และชื่อย่อท่ีใช้ในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

๔ บรรยาย อภิปราย /Online Google 
meet, Google classroom/On 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

Demand 

๔ การส ารองห้องพัก รถเช่า รายการน าเที่ยว ๔ บรรยาย ฝึกปฏิบตั/ิOnline Google 
meet, Google classroom 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๕ การอ่านตารางการบิน Timetable 
 1. ตารางการบินแบบ Document 
 2. ตารางการบินในระบบ CRS 

๔ บรรยาย ของจริง CRS amadeus 
/Online Google meet, Google 
classroom 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๖  การอ่านตั๋วเครื่องบิน 
1. ประเภทของตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
2. รายละเอียดของตั๋วโดยสารเครือ่งบิน 
3.  การอ่านบัตรโดยสารเครื่องบิน

ประเภทต่างๆ 

๔ บรรยาย และ ของจริง /Online 
Google meet, Google classroom 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๗ สอบกลางภาค ๑.๓๐   

๘ ผู้โดยสารของสายการบิน 
1. ประเภทของผู้โดยสาร  
2. การเดินทางของผู้โดยสาร 
3. รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสาร 

๔ บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา /Online 
Google meet, Google 

classroom/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๙ ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

๔ บรรยาย  /Online Google meet, 

Google classroom /Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๐ ระบบการส ารองที่น่ังของสายการบิน ๔ บรรยาย  /Online Google meet, 
Google classroom/On 

Demand/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๑ ระบบการส ารองที่น่ังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   
(CRS) 

๔ บรรยาย/Online Google meet, 
Google classroom/On 

Demand/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๒ การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่าน
ข้อมูลใน PNR   

๔ ฝึกปฎิบัติ /Online Google meet, 
Google classroom/Onsite/On 

Demand/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 ๑๓ การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่าน
ข้อมูลใน PNR 

๔ ฝึกปฎิบัติ /Online Google meet, 
Google classroom/Onsite/On 

Demand/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๔ การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่าน
ข้อมูลใน PNR pre test 

๔  Online Google meet, Google 
classroom/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๕ อุปสรรคในการส ารองที่น่ังหรือสินค้าบริการ ๔ บรรยาย/Online Google meet, 

Google classroom/Onsite/Onsite 
 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๖  ศิลปะในการส ารองสินค้าและบริการ ๔ บรรยาย /Online Google meet, 

Google classroom/Onsite/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ 

๑๗  สอบปลายภาค ๑.๓๐   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑, ๒.๑  - ประเมินจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและ
ประสิทธิผลของงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
- ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
- การสังเกต 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล  
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม 

๑,๒,๓,๔  ๒๐ % 

๓.๑ - ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล  
- จากการสรา้งสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนได้มสี่วนร่วม 

๔,๕,๖,๗,๘ ๓๐ %  

๔.๑ , ๕.๑ - สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี
- ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ ๔๐ %  
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- จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายการอาสาช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

 จิตพิสัย พฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจระหว่างเรยีน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ % 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
  ๑)  เอกสารประกอบการเรยีนการสอน TIM๒๔๐๒ อาจารย์ ดร. สุจติรา  ริมดุสติ 

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑) บุญเลศิ  จิตตั้งวัฒนา.  2548.  อุตสาหกรรมการบินและการจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน. พิมพ์ครั้งท่ี 2, บริษัท เพรส แอนด์ ดไีซน์ 
จ ากัด 
  ๒). สมยศ  วัฒนากมลชัย.  2559.  ธุรกิจสายการบิน.  พิมพ์ครั้งท่ี 21, ปทุมธาน:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.   
  ๓) พรนพ  พุกกะพันธ์.  2548.   ธุรกิจการบิน.  พิมพ์ครั้งท่ี 1, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
 กรุงเทพ.  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑) เอกสารประกอบการเรยีนการสอน TIM๒๔๐๒ อาจารย์ ดร. สุจติรา  ริมดุสติ  
 ๒) http://www.thaiairways.com 
     http://www.training.sellingplatformconnect.amadeus.com 

  
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
       ๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรยีนรายวิชานี้ 
       ๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรยีนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 อาจารยผ์ู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรยีนและความพงึพอใจของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
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      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 

 การประชุมสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพลงในเอกสารการ
สอน สื่อการสอนต่างๆ 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการสอบของ
นักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ 
มคอ.๓,๕ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธี 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ
มากขึ้น ดังนี้ คือ 
     ๑) น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒) ปรับปรุง รายวิชา ทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะในการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓) น าผลการวิจัย หรือความรู้ที่ไดม้าใหม่บรรจุลงในเนื้อหาท่ีต้องมีการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 
 
 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 

รายวิชา TIM๒๔๐๒ ระบบการส ารองสนิค้าและบรกิารในธุรกิจท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

คุณลักษณะบณัฑติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายวิชาเลือก 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ ์
ระหว่าง 
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

รหัสวิชา : TIM๒๔๐๒ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย : ระบบการส ารอง
สินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ : Reservation 
System for Tourism 

       

 

         

 

* ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรบัผิดชอบ 


