มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา HLI ๒๒๐๖ รายวิชา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอุตสาหกรรมบริการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
HLI ๒๒๐๖
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอุตสาหกรรมบริการ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Southeast Asia and Hospitality Industry
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
อาจารย์นรินทร์ ยืนทน
อาจารย์ผู้สอน
กลุ่มเรียน ๐๐๑ สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน

ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สานักงานวิทยาลัยนวัตกรรม

หน้า | ๑
รายวิชา HLI ๒๒๐๖ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอุตสาหกรรมบริการ
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

-

-

-

หน่วยที่ ๑
แนะนารายวิชา กิจกรมการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
ความหมายและความสาคัญประเทศใน
ภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยย่อยที่ ๒
จุดกาเนิดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
หน่วยย่อยที่ ๓
อุตสาหกรรมบริการ
หน่วยย่อยที่ ๔
ธุรกิจบริการ
หน่วยย่อยที่ ๕
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยย่อยที่ ๖
แผนงานเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยย่อยที่ ๗ – ๘
ความร่วมมือกันของกลุม่ ประเทศอาเซียนใน
3 เสาหลักได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม
การเมืองและความมัน่ คง เศรษฐกิจ
หน่วยย่อยที่ ๙ – ๑๑
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%
๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓
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จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%

หัวข้อ

-

-

-

หน่วยย่อยที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเป็น
ศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย
หน่วยย่อยที่ ๑๓
การศึกษาดูงาน/ ฟังบรรยายจากวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้องกับ “อาเซียน”
หน่วยย่อยที่ ๑๔
มรดกโลกกับประเทศอาเซียน
หน่วยย่อยที่ ๑๕ – ๑๖
การนาเสนอโครงงานประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับอุตสาหกรรมบริการ
จานวน 10 ประเทศ

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
หน่วยย่อยที่ ๑๒

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
ต้องพานักศึกษาไปดูงานภายนอก

แนวทางชดเชย
ให้งานนนักศึกษาไปดูงานด้วยตนเอง

๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
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ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

- สอนสอดแทรกเนือ้ หาด้าน
คุรธรรมจริยธรรมโดยการ
เชื่อมโยงกับเนือ้ หาที่เรียน
- ให้วเิ คราะห์กรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั
- แสดงบทบาทสมมติโดย
สร้างกรณีศึกษาขึ้นมาและให้
ดาเนินการแก้ไข
-อธิบายเนือ้ หาในแต่ละ
สัปดาห์
-มอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ไปค้นคว้า
-เชิญวิทยากรมาบรรยายเพือ่
เพิ่มพูนความรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
-แสดงบทบาทสมมติ



-ทดสอบผ่านการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
-วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ตาม
กรณีศึกษาที่กาหนด
- วิเคราะห์และให้สงั เกต
พฤติกรรมตนเองและหาแนว
ทางการแก้ไขในส่วนทีไ่ ม่ดโี ดย
ใช้แนวความคิดที่เรียน



มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง -มอบหมายงานกลุม่ เพื่อสร้าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ความสามัคคีภายในกลุ่มให้
มากยิ่งขัน
-ระบุวันรายงานความคืบหน้า
และวันส่งงานที่ชัดเจนเพือ่
ทดสอบความรับผิดชอบต่างๆ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
-มอบหมายงานการนาเสนอ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยี
และอินเตอร์เนต
สารสนเทศ



๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
ไม่มี

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

๑

คน

๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

๑

คน

0

คน

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

ผลระดับคะแนนนักศึกษากลุ่มเรียนที่ ๐๐๑ จานวนทั้งสิ้น 38 คน
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๐
๐
๐

๐
๐
๐
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ระดับคะแนน (เกรด)
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐

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

เหตุผล
ไม่มี

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธกี ารทวนสอบ
พิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค

เหตุผล
ไม่มี

สรุปผล
ระดับคะแนนนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
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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
-

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ควรมีการบูรณาการทักษะการวิจัยเข้าไปในเนื้อหา

ผลการดาเนินการ
มีการมอบหมายงานการใช้ทักษะการสรุปและวิเคราะห์
เนือ้ หาให้นักศึกษาได้รจู้ ักการใช้ข้อมูล
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ

-

-

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

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