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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา HLI๒๒๐๒ รายวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะ/วิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย

TAH ๒๒๐๒
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์นรินทร์ ยืนทน
กลุม่ เรียน ๐๐๙ และ๐๑๐
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๗ ห้อง ๓๗๑๕ และ ๓๗๒๗

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

หน่วยที่ 1
- เกริน่ นาและความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
วิชา

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%
๓

๓
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หัวข้อ

-ประวัติ ความหมาย และบทบาทการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2-3
-ปัจจัยและองค์ประกอบทางวัฒนธรรม
และสังคม
-ปัจจัยและองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา
และสภาพแวดล้อม
หน่วยที่ 4-5
วัฒนธรรมกับการสื่อสารทางวัจจนภาษา
และอวัจจนภาษา
กระบวนการและการปรับตัวเข้าสู่
วัฒนธรรมใหม่
ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ของการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 6
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ
ในอาเซียน
หน่วยที่ 7
เทคนิคในการสื่อสารและการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวและบริการกับ
นักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรม
หน่วยที่ 8
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓
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หัวข้อ

หน่วยที่ 9
ความต้องการและแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวที่
หน่วยที่ 10
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวและการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว
หน่วยที่ 11-12
ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและ
บริการ
หน่วยที่ 13
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ จาก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
หน่วยที่ 14
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%
๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

แนวทางชดเชย
ไม่มี
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในเนือ้ หาระหว่าง
สอน โดยเน้นเนื้อหาดังกล่าวที่
มุ่งเน้นในการที่จะสามารถ
นาไปใช้กับวิชาชีพได้
-อธิบายเนือ้ หาตามหัวข้อที่
กาหนดในรายละเอียดวิชา
พร้อมกับซักถามนักศึกษา
-มอบหมายงานเพื่อให้เกิด
การค้นคว้า
-สอนโดยการใช้สื่อทาง
โทรทัศน์ โฆษณา และ
อินเตอร์เนตเพื่อได้ข้อมูลที่
ทันสมัยมาสอนแก่นักศึกษา
-การสอบทั้งกลางภาคและ
ปลายภาค
-ยกกรณีศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น
-มอบหมายงานโดยการลง
พืน้ ที่จริงและพบปะกับเจ้าของ
วัฒนธรรมนั้นๆจริงตามหัวข้อ
ที่ได้กาหนด
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง -มอบหมายงานในการทางาน
บุคคลและความรับผิดชอบ เป็นกลุ่มเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กันในทีม
-มอบหมายงานปฏิบัติ
ภาคสนามซึ่งนักศึกษาจะได้
พบปะกับบุคคลภายนอกอัน
เป็นการเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสัมพันธ์ภาพทีด่ ีในการ
เข้าหาคนอืน่
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
-มีการมอบหมายในการสร้าง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
แบบสอบถามและลงพืน้ ที่กับ
การใช้เทคโนโลยี
เจ้าของวัฒนธรรมแต่ละ
สารสนเทศ
ประเทศและนามาสรุปผลจาก
ตัวเลขร้อยละในการทา
แบบสอบถามและวิเคราะห์
-จัดให้มีการนาเสนองานเพื่อ
สร้างทักษะทางด้านการ
สื่อสาร

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข





๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
-
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

๙๑

คน

๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

๙๑

คน

0

คน

๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

ผลระดับคะแนนนักศึกษากลุ่มเรียนที่ ๐๐๙ จานวนทั้งสิ้น ๔๖ คน
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๐
๕
๘
๑๕
๙
๓
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๐
๑๐.๙
๑๗.๔
๓๒.๖
๑๙.๖
๖.๕
๒.๒
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐.๙
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ผลระดับคะแนนนักศึกษากลุ่มเรียนที่ ๐๐๓ จานวนทั้งสิ้น ๔๕ คน
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๐
๑๐
๑๓
๑๓
๗
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๒๒.๓
๒๘.๙
๒๘.๙
๑๕.๖
๒.๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒.๒

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี
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๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
พิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค

สรุปผล
ระดับคะแนนนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)
-

ผลกระทบ

-

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

-

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-

ผลการดาเนินการ
-

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ

-

-

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

หน้า | ๙
รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
คณะ/วิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

