มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

วิทยาเขต/ คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา HLI 3208

การสือ่ สารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ ามวัฒนธรรม

2. จานวนหน่ วยกิต 3 (3 - 0 -6 )
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.นริ นทร์ ยืนทน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน ( Pre – Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน ( Co- Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้ างความเข้ าใจ การสร้ างความสัมพันธ์ และการทางานร่ วมกับบุคคลต่างวัฒนธรรม
ภาษาและเชื ้อชาติได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจน ให้ นกั ศึกษามีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริ ยธรรม
ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นักศึกษาสามารถนาความรู้ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ รั บ ทราบและตระหนัก ถึงในเรื่ องของการ
สื่อสารและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในบริ บททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม
และรู ปแบบทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลกระทบจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่มากับการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวตั น์และแนวทางแก้ ไข
จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(3 ชัว่ โมง x17 ครัง้ ) ตามความต้ องการ

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง

มอบหมายนักศึกษาลงพื ้นที่

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

ของนักศึกษาเฉพาะ

เก็บข้ อมูลจริ ง

ราย
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2. จ านวนชั่ ว โมงต่ อสั ป ดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาปรึ ก ษาและแนะนาทางวิ ช าการแก่ นัก ศึก ษา เป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาที่ให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล/ กลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์( เฉพาะ
รายที่ต้องการปรึกษา) และให้ คาปรึกษาทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนในกลุม่ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่มงุ่ หวัง
1. 1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักถึงคุณธรรมจริ ยธรรมที่พึงมี
- ยอมรับความแตกต่างด้ านวัฒนธรรมของกลุม่ นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ
- ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามกฎ
1.2 วิธีการสอน
- เทคนิคการทางานเป็ นกลุ่ม
- เทคนิคการอภิปราย
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์มีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน ความตังใจใฝ่
้
รู้
- ตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน
- ตอบคาถามข้ อสอบเชิงวิเคราะห์ในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. 2.ความรู้
1. ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
- รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารในงานบริการกับกลุม่ บุคคลต่างวัฒนธรรม
- รูปแบบและความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ตา่ งวัฒนธรรม
2. วิธีสอน
- บรรยายประกอบสือ่ การสอนและเอกสารประกอบการเรี ยนรู้
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- มอบหมายให้ จดั ทารายงานกลุ่มและเดี่ยว
- เปิ ดอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้
3. วิธีการประเมินผล
- การทาแบบฝึ กหัด และรายงาน
- การศึกษาค้ นคว้ าความแตกต่างด้ านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- ตอบคาถามข้ อสอบเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่าง
วัฒนธรรม
- ประเมินจากผลสอบกลางภาคและปลายภาค
3.ทักษะทางปั ญญา
1. ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- ศึกษาข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปั ญหาในความแตกต่างด้ านการสื่อสาร
พฤติกรรม และวัฒนธรรม ด้ านการท่องเที่ยว
- สามารถนาความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และปฏิบตั ิไปประยุกต์ใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ได้
- ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในด้ านต่างๆอาทิ นวัตกรรมทางด้ านสังคมและการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
2. วิธีการสอน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศกึ ษาหรื อเนื ้อหาที่กาหนดขึ ้นหรือซักถามในชัน้
เรี ยน
- มอบหมายงานทารายบุคคลและกลุม่ เกี่ยวกับการจัดนาเที่ยวตามที่กาหนดและ
วิเคราะห์ข้อมูล
- ลงพื ้นที่และศึกษาสถานที่จริ ง
3. วิธีประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้ รับมอบหมายทังงานทดสอบย่
้
อย สอบกลางภาค และ
ปลายภาคแบบอัตนัยในคาถามเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนดและตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 . ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ผู้เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย พร้ อมทังแสดงบทบาทของตนใน
้
การมีสว่ นร่วมในการทางานตลอดจนแก้ ไขปั ญหได้ เป็ นอย่างดี
- สร้ างความสัมพันธ์ทงบุ
ั ้ คคลภายในและภายนอกได้ เป็ นอย่างดีไร้ ปัญหา
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- พัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ที่ได้ จากการลงพื ้นที่ในการศึกษาสถานที่จริ ง
2 . วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ่ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ และศึก ษาร่ ว มกัน โดยเน้ น ศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
เนื ้อหาวิชาและปั ญหาที่กาหนด
- มอบหมายงานกลุม่
- นาเสนอรายงานอันสะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทรายบุคคลในด้ านความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบที่มีตอ่ กลุม่
3. วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการเข้ าชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมในการทางานร่วมกันเป็ นทีม
- ประเมินจากการส่งงานตรงเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้ องพัฒนา
- สามารถสื่อสารด้ านการพูดในการนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารด้ าน
การเขียนอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม ถูกต้ อง
- สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สารและการนาเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารทางด้ านการคานวณอัตราร้ อยละจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. วิธีสอน
- มอบหมายงานโดยอนุโลมให้ ใช้ ข้อมูลโดยสื่อสารสนเทศอย่างระมัดระวังและถูกต้ อง
เหมาะสม
- มอบหมายให้ นาเสนอรายงานหรื อกรณีศกึ ษาเป็ นรู ปเล่มและแผ่นข้ อมูล
3. วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพรายงานที่ได้ รับมอบหมายโดยดูความเหมาะสมในการเลือกสรร
ข้ อมูล
- ประเมินจากประสิทธิผลในการเลือกใช้ สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครัง้
หัวข้ อ
จานวน กิจกรรมการเรียน
ที่
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช้
1 - เกริ่ นนาและความเข้ าใจเบื ้องต้ น
3
1.บรรยายโดยใช้
เกี่ยวกับวิชา

Power Point

-ประวัติ ความหมาย และบทบาท

2. อภิปรายร่วมกัน

ผู้สอน
อ.นริ นทร์ ยืนทน

การสือ่ สารข้ ามวัฒนธรรม
2 – 3 -ปั จจัยและองค์ประกอบทาง

6

1.บรรยายโดยใช้

วัฒนธรรม และสังคม

Power Point

-ปั จจัยและองค์ประกอบทางด้ าน

2. อภิปรายร่วมกัน

อ.นริ นทร์ ยืนทน

จิตวิทยา และสภาพแวดล้ อม
4-5 วัฒนธรรมกับการสือ่ สารทางวัจจน

3

1.บรรยายโดยใช้

ภาษาและอวัจจนภาษา

Power Point

กระบวนการและการปรับตัวเข้ าสู่

2. อภิปรายร่วมกัน

อ.นริ นทร์ ยืนทน

วัฒนธรรมใหม่
ปั ญหา อุปสรรค และประโยชน์ของ
การสือ่ สารข้ ามวัฒนธรรม
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การสือ่ สารข้ ามวัฒนธรรมกับกลุม่

3

1.บรรยายโดยใช้

ประเทศในอาเซียน

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่วมกัน

7

เทคนิคในการสื่อสารและการสร้ าง

3

1.บรรยายโดยใช้

ปฏิสมั พันธ์ในงานท่องเที่ยวและ

Power Point

บริ การกับนักท่องเที่ยวต่าง

2. อภิปรายร่วมกัน

วัฒนธรรม
8

สอบกลางภาค

3
6

อ.นริ นทร์ ยืนทน

9

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับพฤติกรรม

3

1.บรรยายโดยใช้

นักท่องเที่ยว

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่วมกัน

10

ความต้ องการและแรงจูงใจในการ

3

1.บรรยายโดยใช้

ท่องเที่ยวที่

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่วมกัน

11

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของ

3

1.บรรยายโดยใช้

นักท่องเที่ยวและการตัดสินใจของ

Power Point

นักท่องเที่ยว

2. อภิปรายร่วมกัน

12 - ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทัง้
13 ไทยและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการ
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1.บรรยายโดยใช้

15

16

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point

ท่องเที่ยวและบริ การ
14

อ.นริ นทร์ ยืนทน

2. อภิปรายร่วมกัน

ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจาก

3

1.บรรยายโดยใช้

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Power Point

แนวโน้ มพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

2. อภิปรายร่วมกัน
1.บรรยายโดยใช้

3

อนาคต

Power Point

การนาเสนองาน

2. อภิปรายร่วมกัน
1.บรรยายโดยใช้

3

อ.นริ นทร์ ยืนทน

อ.นริ นทร์ ยืนทน

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่วมกัน
17

สอบปลายภาค

3

อ.นริ นทร์ ยืนทน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้
1,4

วิธีการประเมิน

ครัง้ ที่ประเมิน

การเข้ าชันเรี
้ ยน

ทุกสัปดาห์
7

สัดส่ วนของการ
ประเมิน
10 %

1,2,3,4,5

รายงานค้ นคว้ ารายบุคคล

7

10%

1,2,3,4,5

รายงานกลุ่ม

16

20%

8
17

30%
30%

1,2,3

- สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหรือเอกสารหลัก
การสือ่ สารต่างวัฒนธรรม เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู
วัฒนธรรมข้ ามชาติ กับการบริ หารและการเจรจาต่อรอง บรรจง อมรชีวิน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริว้ ตระกูลไพบูลย์
2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ต้ องอธิบายแผนการสอนและการเรียนการสอนให้ นกั ศึกษาถึงการปรับปรุงและพัฒนาเนื่องจากมีการ
ทาแบบประเมินอาจารย์ผ้ สู อนและแบบประเมินรายวิชา ทังนี
้ ้การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเป็ น
แนวทางหนึง่ ในการนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2.ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเองในวิชานี ้ จากกการวัดระดับความรู้และทัศนคติ
3.พุดคุยกับนักศึกษารายบุคคลเพื่อรับฟั งและรับทราบถึงความคิดเห็นเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร หรื ออาจเปิ ดช่องทางอื่นในการรับฟั งความคิดเห็น เช่น สื่ออิเล็คทรอนิค เป็ นต้ น
2.กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.ประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
2.ผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
3.ประเมินจากการใส่ใจในการเรียน การเข้ าชันเรี
้ ยนและการตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
4.ทารายงานการดาเนินการสอนเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอน เพื่อรวบรวมปั ญหา อุปสรรคต่างๆในการ
สอนนามาปรับปรุงและพัฒนา
5.การปรับปรุงการสอน
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1.การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา จากการประเมินการสอน และการประเมินผู้สอนเองเพื่อสรุป
ปั ญหา อุปสรรค ในการหาแนวทางแก้ ไขในภาคเรี ยนต่อไป
2.การปรับปรุงการนาเสนอข้ อมูลที่ทนั สมัยเพื่อให้ เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
3.ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาใช้ สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ ้นเพื่อให้ รับทราบข่าวสารที่ทนั สมัยมากขึ ้นและ
เปิ ดช่องทางการศึกษาหาข้ อมูลที่เหมาะสมกับวิชา
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.การมีทดสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรี ยนรู้ ที่วดั และประเมินผ่านแล้ วในระหว่างการเรี ยนการสอน
2.การประเมินข้ อสอบร่วมกันภายในกลุม่ ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
3.การตรวจผลงานยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุม่ สัมภาษณ์จากผู้ทารายงานชิ ้นนันๆ
้
5.การดาเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1.การจัดทารายงานผลรายวิชาเพื่อเป็ นแนวทางการวางแผนปรับปรุงต่อไป
2.นาข้ อมูลประเมินของนักศึกษาและแผนดาเนินการสอนของผู้สอนมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อ
หาทางปรับปรุงและพัฒนา
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