มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา TAH๒๒๐๒ รายวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
TAH๒๒๐๒
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
-ไม่มี๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
ชลลดา ชูวณิชชานนท์ กลุ่มเรียน ๐๐๖
ชลลดา ชูวณิชชานนท์ กลุ่มเรียน ๐๑๑
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน

๑/๒๕๖๔

ห้องเรียน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อาคาร ๓๖

หน้า | ๑
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๒การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
ความรู้เบื้องต้นเกียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

จานวนชั่วโมง
จานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน
สอน
จริง
๓

๓

๓

๓

๓

๓

ประเภทของนักท่องเที่ยว

๓

๓

ประเภทของนักท่องเที่ยว(ต่อ)

๓

๓

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย

๓

๓

ความรู้เบื้องต้นเกียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

๓

๓

ความหมาย ความสาคัญ การตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

สอบกลางภาค
ประเภทของนักท่องเที่ยว

๓

๓

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย

๓

๓

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

๓

๓

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

๓

๓

พฤติกรรมนักท่องเที่ ยว และลักษณะการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม

๓

๓

สอบปลายภาค
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่มี ีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

(๑) สอดแทรกประสบการณ์

และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ระหว่างการเรียนการสอน
(๒) อภิปรายกรณีศึกษา
ร่วมกันในชั้นเรียน
(๓) ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มใน
การทารายงานค้นคว้า
เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
(๑) บรรยายประกอบสื่อการ
สอนเอกสารประกอบการ
เรียนรู้
(๒) มอบหมายให้จัดทา
รายงานและกรณีศึกษา ทั้ง
งานกลุ่มและเดี่ยว
(๓) เปิดอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้

√

√
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้
ทักษะทางปัญญา

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

(๑) การแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกรณีศึกษาหรือเนื้อหา
ที่กาหนดขึ้นหรือซักถามในชั้น
เรียน
(๒) มอบหมายงานทา
รายบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับ
การจัดนาเที่ยวตามที่กาหนด
และวิเคราะห์ข้อมูล
(๓) ทัศนศึกษาสถานที่จริง
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ประสิทธิผล

√

(๑) มอบหมายงานกลุ่มให้มี
การเรียนรูแ้ ละศึกษาร่วมกัน
โดยเน้นศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาและปัญหาที่
กาหนด
(๒) มอบหมายงานกลุ่มใน

การวางแผนพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ โดยมี
การแบ่งหน้าที่ในการวางแผน
อาทิ นักท่องเที่ยวตามทวีป
นักท่องเที่ยวตามความชอบ
เป็นต้น

√

(๓) นาเสนอรายงานอัน
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
รายบุคคลในด้าน
ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อกลุ่ม
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รายวิชาTAH๒๒๐๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
(๑) มอบหมายงานโดย
ตัวเลข การสื่อสารและการ อนุโลมให้ใช้ข้อมูลโดยสื่อ
สารสนเทศอย่างระมัดระวัง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และถูกต้องเหมาะสม

(๒) มอบหมายให้นาเสนอ
รายงานหรือกรณีศึกษาเป็น
รูปเล่มและแผ่นข้อมูลโดยใช้
สื่อผสม

√

๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
…......พัฒนาการสอนในระบบออน์ไลน์มากขึน้ ตามนโยบาย...............................................

หน้า | ๕
รายวิชาTAH๒๒๐๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๓สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน .............๙๙................ คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา.................๙๙.............. คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)...............-................... คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
(เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I
W
รวม

กลุ่มเรียน๐๐๖ กลุ่มเรียน๐๑๑

๒๒
๒๕
๑๑
๓
๑
๑
๖๓

๘
๕
๘
๕
๔
๔
๒
๓๖

รวม

คิดเป็นร้อยละ

๙๙

๓๐.๓๐
๓๐.๓๐
๑๙.๑๙
๘.๐๘
๔.๐๔
๔.๐๔
๒.๐๒
๑.๐๑
๑.๐๑
๑๐๐

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
หน้า | ๖
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

….........................ไม่ม.ี ...............................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

-

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สรุปผล

ผลการเรียนรู้ทั้งแนวคิดและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
สอดคล้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3

หมวดที่๔ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หน้า | ๗
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๕การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

หมวดที่๖แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ
-

-

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
พัฒนาให้มีบทเรียนออน์ไลน์มากขึน้ ตามนโยบาย

ภาคเรียนที่1/2564

ผู้รับผิดชอบ
ชลลดา ชูวณิชชานนท์

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................

หน้า | ๙
รายวิชาTAH๒๒๐๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

