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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา HLI๓๒๐๘ รายวิชา การสื่อสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
HLI๓๒๐๘
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การสื่อสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Communication and Cross-Culture Behavior in Tourism
๒. จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์นรินทร์ ยืนทน
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์นรินทร์ ยืนทน
๕. สถานที่ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชนั้ ๑ อาคาร ๓๗ / E – Mail nick.as.teacher@gmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ

๒/๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๒
๑๕๑ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี
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๙. สถานที่เรียน

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง

วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ การสร้างความสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับบุคคลต่างวัฒนธรรม ภาษาและเชื้อชาติได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
ให้นักศึกษามีทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นักศึกษาสามารถนาความรู้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ รับทราบและตระหนักถึงในเรื่องของการสื่อสารและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลกระทบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากับการ
ท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์และแนวทางการแก้ไข
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๖
(๓ คาบ X ๑๒ สัปดาห์)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
๓
(๓ คาบ X ๑ สัปดาห์)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๖
(๓ คาบ X ๒ สัปดาห์)

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๑ อาคาร ๓๗
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข ๐๙๓-๑๕๙๙๕๓๖
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) nick.as.teacher@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) Nky Gerade
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 (๒) มีทัศนคติท่ดี ตี ่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 (๓) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผูน้ าและ
เป็นแบบอย่างที่ดตี ่อผู้อนื่
 (๔) มีวินยั ในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึน้ จริงในสังคมเพื่ออธิบายประกอบการ
เรียนการสอน
(๒) ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้างให้แก่นักศึกษา
(๓) ใช้วธิ ีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์เสมือนจริง
(๔) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้าง เพื่อนาผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
(๕) การใช้อาจารย์ผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดใี นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากข้อสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ
(๔) ประเมินจากผลการศึกษานอกห้องเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(๕) พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมที่
ต้องการเสริมสร้าง

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ ง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
 (๓) มีความรูใ้ นกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นงานอาชีพ
๒.๒ วิธกี ารสอน
(๑) การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรูใ้ นชั้นเรียนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ภายนอกชัน้ เรียนได้
(๒) การเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความสนใจของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย โดยให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจ ด้วยการทารายงาน การกาหนดประเด็นการอภิปรายกลุ่มและกรณีศึกษา
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๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ
คาถาม
(๒) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การทารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากการสอบปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผู้สอนปลายภาคเรียน

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
 (๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 (๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
๓.๒ วิธกี ารสอน
(๑) การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรูใ้ นชั้นเรียนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ภายนอกชัน้ เรียนได้
(๒) การเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความสนใจของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย โดยให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจด้วยการทารายงาน การกาหนดประเด็น การอภิปรายกลุม่ และกรณีศึกษา
(๓) การเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผูเ้ รียน
(๔) การเน้นการฝึกปฏิบัติและการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรูส้ ู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน
๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบ
คาถาม
(๒) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การทารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
รายงานผล
(๓) การประเมินผลการฝึกปฏิบัติและการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรู้
(๔) ประเมินจากการตอบคาถามทบทวนประจาบท และปลายภาค รวมทัง้ ผลการประเมินผู้สอนปลายภาค
เรียน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุม่
งานได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้รว่ มงานและแก้ไขปัญหากลุม่
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
 (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล

๔.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่ออธิบายประกอบการ
เรียนการสอน
(๒) ศึกษาโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๓) ฝึกการทางานเป็นกลุม่ อาทิ รายงาน อภิปราย และบทบาทสมมุติ
(๔) ใช้วธิ ีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์เหมือนจริง
(๕) การเรียนการสอนที่มงุ่ เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผูเ้ รียน
(๖) การเน้นฝึกปฏิบัติและการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติท่เี ป็นรูปธรรม
ชัดเจน
๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากการฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
(๔) ประเมินผลจากข้อสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ
(๕) พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๒) มีความสามารถในการสือ่ สารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
 (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนาเสนอ
ที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ต้นทุนและบัญชี
๕.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม
(๒) ศึกษาโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทักษะที่ตอ้ งการเสริมสร้าง
(๓) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการ
เสริมสร้างเพือ่ นาผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากผลการศึกษานอกห้องเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
จานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
๑. การแนะนาตัวผูส้ อนและผู้เรียน
อ.นรินทร์ ยืนทน
๒. การอธิบายคาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผล
๓. ซักถามและตอบคาถาม

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

- เกริ่นนำและควำมเข้ ำใจเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับวิชำ
-ประวัติ ควำมหมำย และบทบำท
กำรสื่อสำรข้ ำมวัฒนธรรม

๒

-ปั จจัยและองค์ประกอบทำง
วัฒนธรรม และสังคม
-ปั จ จัย และองค์ ป ระกอบทำงด้ ำ น
จิตวิทยำ และสภำพแวดล้ อม

๓

๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

วัฒนธรรมกับกำรสื่อสำรทำงวัจจน
ภำษำและอวัจจนภำษำ

๓

อ.นรินทร์ ยืนทน

๔-๕

- กระบวนกำรและกำรปรับตัวเข้ ำสู่
วัฒนธรรมใหม่
- ปั ญหำ อุปสรรค และประโยชน์
ของกำรสื่อสำรข้ ำมวัฒนธรรม

๓

๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๔.ศึกษาด้วยตนเอง
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๔. รายงานความก้าวหน้า

อ.นรินทร์ ยืนทน
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จานวน
(ชม.)
๓

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๖

การจัดการกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กระบวนการ

๗

เทคนิคในกำรสื่อสำรและกำรสร้ ำง
ปฏิสมั พันธ์ในงำนท่องเที่ยวและ
บริกำรกับนักท่องเที่ยวต่ำง
วัฒนธรรม

๓

๘
๙

สอบกลางภาค

๓
๓

๑๐

ควำมต้ องกำรและแรงจูงใจในกำร
ท่องเที่ยวที่

๓

๑๑

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวและกำรตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว

๓

๑๒-๑๓

ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทัง้
ไทยและต่ำงประเทศที่สง่ ผลต่อกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร

๓

๑๔

ปั ญหำและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจำก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

๓

ควำมรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
อ.นรินทร์ ยืนทน
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๔. นาเสนองานศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
อัตนัย
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๔.วิดิทัศน์
๕. การปฏิบตั งิ านรายกลุ่ม
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม

อ.นรินทร์ ยืนทน

อ.นรินทร์ ยืนทน

อ.นรินทร์ ยืนทน

อ.นรินทร์ ยืนทน

อ.นรินทร์ ยืนทน

อ.นรินทร์ ยืนทน
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จานวน
(ชม.)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๕

แนวโน้ มพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวใน
อนำคต

๓

๑๖

กำรนำเสนองำน

๓

๑๗

สอบปลายภาค

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๔.วิดิทัศน์
๕.รายงานความก้าวหน้า
๑. บรรยายและการนาเสนอด้วย
อ.นรินทร์ ยืนทน
โปรแกรม PowerPoint
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. ถาม-ตอบภายในชั้นเรียน
๑. นักศึกษานาเสนอข้อมูล
หน้าห้อง Power point
๒. อาจารย์ทบทวนป้อนข้อมูล
ข้อบกพร่องที่พบจากการรายงาน
อัตนัย

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑.๑.๑-๑.๑.๓, ๒.๑.๒-๒.๑.๓,
๓.๑.๑-๓.๑.๒, ๔.๑.๑-๔.๑.๒,
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๓, ๒.๑.๒-๒.๑.๓,
๓.๑.๑-๓.๑.๒, ๔.๑.๑-๔.๑.๒,
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๓, ๒.๑.๒-๒.๑.๓,
๓.๑.๑-๓.๑.๒, ๔.๑.๑-๔.๑.๒,
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๓, ๒.๑.๒-๒.๑.๓,
๓.๑.๑-๓.๑.๒, ๔.๑.๑-๔.๑.๒,
๕.๑.๑-๕.๑.๒

ทุกสัปดาห์

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๑๐

การฝึกปฏิบัติรายบุคคล

๕,๗

๑๐

การฝึกปฏิบัติรายกลุม่

๑๒,๑๔

๒๐

๑๖

๖๐

วีธกี ารประเมินผลการเรียนรู้
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน

การสอบกลางภาคและปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) บรรจง อมรชีวนิ . (2547). วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริการและการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
๒) เพ็ชรี รูปะวิเชตร์.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. (2554).การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชชิ่ง.
๓.) เมตตา วิวัฒนานุกลู (กฤติวทิ ย์). (2548). การสื่อสารต่างวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๔.) วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์. (2553). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ปทุมธานี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) กรณีศึกษา
๒) บทความทางวิชาการ ฯลฯ

หมวดที๗
่ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมินผล และข้อสอบ
๑.๒ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสาคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารหลักสูตร
๑.๓ การส่งเสริมให้เกิดการประเมินศักยภาพก่อนและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง
๑.๔ การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่าง
ภาคเรียน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ การประเมินโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก เช่น การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผู้สอน เช่น การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน
ที่กาหนด การพิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน
๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา

๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ ประมวลข้อมูลจากการประเมินการสอนใน ข้อ ๒ เพื่อสรุปจุดด้อย จุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอไปปรับปรุง
การสอน
๓.๒ การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน สื่อการสอน และการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
๓.๔ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๒ การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่มอบหมายให้นักศึกษาทาตลอด
ภาคเรียน
๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียน กับคาอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔.๔ ร่วมมือกับผู้สอนในรายวิชาลาดับถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวิชาก่อนหน้า

๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ พิจารณาข้อมูลจากการประเมินในข้อ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
๕.๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดาเนินการ นาไปใช้ และประเมินอย่างสม่าเสมอ
๕.๔ การนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณา

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

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้
ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบระหว่างบุคคล
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความรับผิดชอบรอง

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑

๒

๓ ๑

๒

๑

๒

๓

๔

















รหัสวิชา HLI๓๒๐๘ ชื่อรายวิชา
การสื่อสารและพฤติกรรมการ

















ท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม

Communication and Cross-Culture
Behavior in Tourism
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