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หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TAH ๒๒๐๒  

รายวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   TAH ๒๒๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Communication and Cross-Culture Behavior in Tourism 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   3(3-0-6)   
       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์ 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์และอาจารย์นรนิทร ์ยนืทน 

 
๕.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์ชัน้ ๔ อาคาร ๓๖ / E – Mail narin.yu@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๘๒ คน (กลุ่มเรียน ๐๐๔-๐๐๕) 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
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๙. สถานที่เรียน   วิทยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   วันที ่๑๕  เดอืนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการสื่อสารและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ การสรา้งความสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับบุคคลต่างวัฒนธรรม ภาษาและเชื้อชาติได้เป็นอย่างดี ตลอดจน 

ให้นักศึกษามีทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจรยิธรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณข์องสาขาวิชา 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  นักศึกษาสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ รับทราบและตระหนักถึงในเรื่องของการสื่อสารและพฤติกรรม
นักทอ่งเที่ยวในบรบิททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนน าไปประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

 
หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 

ปัจจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจ าแนกลักษณะทางพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประเภท

ต่างๆ การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๖ 
(๓ คาบ X ๑๒ สัปดาห์) 

- ๓ 
(๓ คาบ X ๑ สัปดาห์) 

๖ 
(๓ คาบ X ๒ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๔ อาคาร ๓๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙๓-๑๕๙๙๕๓๖ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) narin.yu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook) Nky Gerade 
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หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสตัย ์สุจรติ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแยง้ระหว่างผลประโยชนท์ี่ได้รับกับ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (๒)  มีทัศนคติที่ดตี่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิตนต่อ

ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
 (๓)  มีความรับผดิชอบในหน้าที ่เป็นสมาชิกที่ดี และมีสว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อการ พฒันา มภีาวะผูน้ าและ

เป็นแบบอย่างที่ดตี่อผู้อืน่ 
 (๔)  มีวินยัในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคบัขององคก์รและสังคม 

๑.๒   วิธกีารสอน 
(๑) สอดแทรกประสบการณร์วมทั้งเหตุการณท์ี่เกี่ยวขอ้งและเกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่ออธบิายประกอบการ

เรียนการสอน 
(๒)  ใชก้ารวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจรยิธรรมที่ต้องการเสริมสรา้งให้แก่นักศึกษา 
(๓)  ใช้วธิีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุ้นใหน้ักศึกษาเกิดประสบการณเ์สมือนจรงิ 
(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาศกึษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ

จรยิธรรมที่ต้องการเสริมสรา้ง เพื่อน าผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกัน 
(๕)  การใช้อาจารย์ผู้สอนเป็นตัวอยา่งที่ดใีนการเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

๑.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากขอ้สรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ 
(๔)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหอ้งเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(๕)  พิจารณาจากการเปลีย่นแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจรยิธรรมที่

ต้องการเสริมสรา้ง      
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 

และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 
 (๒)  มีความรู้ที่เกดิจากการบูรณาการความรู้ในศาสตรต์า่ง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 (๓)  มีความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรูใ้นงานอาชีพ 

๒.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ภายนอกชัน้เรียนได ้
(๒)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ความสนใจของผู้เรยีนควบคู่ไปด้วย โดยให้ผูเ้รียนศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่สนใจ ด้วยการท ารายงาน การก าหนดประเดน็การอภิปรายกลุ่มและกรณีศึกษา 
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๒.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ

ค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาคน้คว้า การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา 

และการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
(๓)  ประเมินจากการสอบปลายภาค รวมทั้งผลการประเมนิผู้สอนปลายภาคเรยีน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีตอ้งพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา 

แนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม ทั้งเชงิกว้างและเชิงลึก 
 (๒)  มีความสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏบิัติ ไปใช้ประโยชนใ์นการฝึกประสบการณ ์ 

ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจรงิตามสถานการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  มีความสามารถประยุกตใ์ช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อพัฒนา 

ทักษะการท างานให้เกดิประสทิธิผล  
๓.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ภายนอกชัน้เรียนได ้

(๒)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ความสนใจของผู้เรยีนควบคู่ไปด้วย โดยให้ผูเ้รียนศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจด้วยการท ารายงาน การก าหนดประเด็น การอภิปรายกลุม่ และกรณีศึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนและ
ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน 

(๔)  การเน้นการฝึกปฏิบัติและการรว่มกิจกรรมเสรมิหลักสตูรเพื่อบูรณาการความรูสู้่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน   
๓.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากพฤติกรรม ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบ
ค าถาม 

(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาคน้คว้า การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
รายงานผล 

(๓)  การประเมินผลการฝึกปฏิบัติและการร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสตูรเพื่อบูรณาการความรู้ 
(๔)  ประเมินจากการตอบค าถามทบทวนประจ าบท และปลายภาค รวมทัง้ผลการประเมินผู้สอนปลายภาค

เรียน      
   

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมายตามหนา้ที่และบทบาทของตนในกลุ่ม 

งานได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแกไ้ขปัญหากลุม่ 
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 (๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้ทันสมัยอยา่งตอ่เนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 
 
 

๔.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  สอดแทรกประสบการณร์วมทั้งเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่ออธบิายประกอบการ

เรียนการสอน 
(๒)  ศึกษาโดยการวิเคราะห์กรณศีึกษาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๓)  ฝึกการท างานเป็นกลุม่ อาทิ รายงาน อภิปราย และบทบาทสมมุต ิ
(๔)  ใช้วธิีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุ้นใหน้ักศึกษาเกิดประสบการณเ์หมือนจรงิ 
(๕)  การเรียนการสอนที่มุง่เนน้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนและ

ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน 
(๖)  การเนน้ฝึกปฏิบัติและการร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรูสู้่การปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน 
๔.๓    วิธกีารประเมินผล 
    (๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 

(๒)  ประเมนิจากผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากการฝึกการท างานเปน็กลุ่ม 
(๔)  ประเมินผลจากขอ้สรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ 
(๕)  พิจารณาจากการเปลีย่นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ             
๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาตา่งประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขยีน และ

การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 (๒)  มีความสามารถในการสือ่สารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณแ์ละวัฒนธรรม 
 (๓)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอ

ที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์ารวิเคราะห์ต้นทุนและบญัชี 

๕.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  สอดแทรกประสบการณร์วมทั้งเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม 
(๒)  ศึกษาโดยการวิเคราะห์กรณศีึกษาที่เก่ียวข้องทักษะที่ตอ้งการเสริมสรา้ง 
(๓)  มอบหมายให้นักศึกษาศกึษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการ

เสริมสรา้งเพือ่น าผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
๕.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหอ้งเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ - แนะน ารายวิชา 

- ความหมาย ความส าคัญ และ

บทบาทของการศึกษาพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว 

๓ - บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๒ ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและการบริโภคของ

นักท่องเที่ยว 

๓ - บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๓ นักท่องเที่ยวและรูปแบบการ

ท่องเที่ยว 

๓ Online 

- บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๔ ความตอ้งการทางการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว  

 - บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

- มอบหมายงานในช้ันเรยีน 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๕  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว 

 

๓ - บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๖ ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซือ้ของนักท่องเที่ยว 

๓ - บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

- ระดมความคิด 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๗ กระบวนการตัดสินใจซือ้สินค้าและ ๓ Online อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

บริการทางการท่องเที่ยว 

 

- บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน 

๘ สอบกลางภาค ๓ ข้อสอบปรนยั  

๙ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย 

 - บรรยาย On Demand 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๐ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 

 - บรรยาย On Demand 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๑ พฤติกรรมผู้บริโภคในการใชส้ินค้า

และบริการทางการท่องเที่ยว 

 Online 

- บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๒ ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

๓ - บรรยาย On Demand 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๓ ปัจจัยที่มผีลตอ่การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

-ปัจจัยทางวัฒนธรรม และสังคม 

-ปัจจัยทางจติวิทยา 

- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 

๓ Online 

- บรรยาย 

- อภิปรายรว่มกัน  

-สอบปากเปล่า 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๔ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
 

๓ - บรรยาย On Demand 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๕ กระบวนการและการปรับตัวเข้าสู่

วัฒนธรรมใหม่ 

 

๓ - บรรยาย  

- อภิปรายรว่มกัน  

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๖ แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ๓ - บรรยาย On Demand 

 

อ.โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

และอ. ดร.นรินทร์ ยนืทน  

๑๗ สอบปลายภาค  ข้อสอบปรนยั  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤตกิรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                                      
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(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธกีารประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

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  

พฤติกรรมและการมีส่วนรว่มใน

ห้องเรียน 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

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 

งานย่อย ๕,๗ ๑๐ 

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 

งานกลุม่ ๑๒,๑๔ ๒๐ 

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 

การสอบกลางภาคและปลายภาค ๑๖ ๖๐ 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
      ๑) บรรจง  อมรชีวนิ. (2547). วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริการและการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน.   

  ๒) เพ็ชร ี รูปะวิเชตร.์ผู้ช่วยศาสตราจารย์. (2554).การเรยีนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม.  

กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชช่ิง. 

 ๓.) เมตตา วิวัฒนานุกลู (กฤติวทิย์). (2548). การสื่อสารต่างวัฒนธรรม. พมิพ์คร้ังที่ ๑. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 ๔.) วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย.์ (2553). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ปทุมธาน:ี ส านักพมิพม์หาวิทยาลยักรุงเทพ. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)  กรณีศึกษา 

 ๒)  บทความทางวิชาการ ฯลฯ 

 

หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรร่วมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมินผล และข้อสอบ 
 ๑.๒ อธิบายให้นักศึกษาเขา้ใจถึงความส าคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษา 
ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบรหิารหลักสูตร  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤตกิรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                                      

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ๑.๓ การส่งเสรมิให้เกดิการประเมินศักยภาพกอ่นและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง 
     ๑.๔ การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่าง
ภาคเรยีน 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ๒.๑ การประเมินโดยเนน้การมีสว่นร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก เชน่ การพจิารณาจากพฤติกรรมและการมสี่วนร่วมของนักศึกษา  
    ๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผู้สอน เชน่ การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน 
ท่ีก าหนด การพจิารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน 
     ๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๔ พจิารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
  
๓. การปรับปรุงการสอน 

     ๓.๑ ประมวลขอ้มูลจากการประเมินการสอนใน ข้อ ๒ เพื่อสรุปจุดด้อย จุดเด่น ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอไปปรับปรุง     

การสอน 

     ๓.๒ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน 

     ๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน สื่อการสอน และการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 

     ๓.๔ การพจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

     ๔.๑ พจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     ๔.๒ การพจิารณาความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุ่มและงานเดี่ยวท่ีมอบหมายให้นักศกึษาท าตลอด

ภาคเรียน 

     ๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียน กับค าอธิบายรายวชิาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     ๔.๔ ร่วมมอืกับผู้สอนในรายวชิาล าดบัถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวชิาก่อนหนา้ 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 ๕.๑ พจิารณาข้อมูลจากการประเมินในขอ้ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหรอืสง่เสริมให้มีมาตรฐานย่ิงขึ้น 
    ๕.๒ ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดา้นวชิาการและวิชาชพี 
    ๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา ด าเนินการ น าไปใช ้และประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
    ๕.๔ การน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันพจิารณา 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 

รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤตกิรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก   คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

 

 

 
 
 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล

และความรบัผดิชอบระหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา  HLI๓๒๐๘ ชื่อรายวชิา  

การสื่อสารและพฤตกิรรมการ

ทอ่งเที่ยวขา้มวัฒนธรรม 

Communication and Cross-Culture 

Behavior in Tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


