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รายวิชา TAH๔๒๐๑ การวจิัยในอุตสาหกรรมบรกิาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก วิทยาลยั

การจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 รหัสวิชา HLI๔๒๐๑  

รายวิชา การวิจัยในอุตสาหกรรมบรกิาร 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก   

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   TAH๔๒๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวจิัยในอุตสาหกรรมบริการ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Research in Hospitality Industry 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

๓.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ์ดร.นรนิทร ์ยืนทน 
๓.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารย ์ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา   

๔.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๓ 
๔.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๑๗๒ คน 

 

๕.  สถานที่เรียน  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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 หมวดที่ ๒ การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยเบือ้งต้นใน

โรงแรมและธุรกิจที่พัก 

๔ ๔  

ประเภทของการวจิัยทางสังคมศาสตร ์ 

การทบทวนวรรณกรรมและการก าหนดประเด็น

ปัญหาการวจิัย  

๘ ๘  

การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจัย กรอบแนวคดิ 

และแนวคดิทฤษฎ ีสมมตฐิานการวจิัย  

๔ ๔  

แบบสอบถามในการวจิัยทางสังคมศาสตร ์ ๔ ๔  

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๔ ๔  

แบบสอบถามในการวจิัยทางสังคมศาสตร ์ ๔ ๔  

สถติิที่ใช้ในการวจิยั ๔ ๔  

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติพิรรณา ๘ ๘  

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม SPSS ๘ ๘  

การอ้างองิและการจัดท าบรรณานุกรม  

การน าเสนอรายงานผลการวจิัย 

๘ ๘  

 

๒.  หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ไม่ม ี 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้าม)ี 

นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
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๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม น าเสนอและสอดแทรกการสอนโดย

ผ่านการบรรยายในหัวข้อของ

จรรยาบรรณของนักวจิัย 

   

ความรู ้ -อธิบายเนือ้หาและด าเนินการ

ทดลองท าภายในช้ันเรยีน 

-มอบหมายงานตามเนือ้หาแต่ละ

สัปดาห์เพื่อทดสอบความเข้าใจใน

เนื้อหาที่เรยีนรู ้

-เชิญวิทยากรมาบรรยายเพือ่

เพิ่มพูนความรูจ้ากประสบการณ์

ของผู้เช่ียวชาญ 

   

ทักษะทางปัญญา -ทดสอบผ่านการสอบประมวล

ความรูใ้นช่วงกลางภาคและปลาย

ภาค 

-ให้นักศึกษาคดิหัวขอ้การวจิยัและ

ทดสอบโดยการถามตอบโดยให้

แสดงถงึทศันะและความคดิเห็นถงึ

ความสนใจและความเข้าใจในการ

ท าการศึกษาหัวข้อวิจยัดงักลา่ว 

   

ทักษะความสัมพนัธ ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

-การมอบหมายงานและสง่ตามวัน 

เวลาดงักล่าวซึ่งมีความชัดเจนใน

กฎเกณฑ์การท างาน 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-มอบหมายงานการน าเสนอความ

คบืหน้างานในแต่ละช่วง 

-เสอนทักษะในการวเิคราะหต์ัวเลข

ทางวิจัยเชงิปรมิาณ  
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๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ไม่ม ี

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   ๓๘……    คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ๓๘……   คน 

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)................................. คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๑๔ ๓๖.๘ 

A- ๘ ๒๑.๑ 

B+ ๙ ๒๓.๗ 

B ๔ ๑๐.๕ 

B- ๒ ๕.๓ 

C+ ๑ ๒.๖ 

C   

C-   

D+   

D   

D-   

F   

I   

 

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

 เกรดนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (A) เนื่องด้วยการท างานเป็นกลุ่ม และการให้คะแนนเกี่ยวกับการท า

วิจัยที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของตัวงานวิจัยที่มีการติดตามและให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ที่มุ่งให้

นักศึกษาด าเนินการให้ถูกต้องกอ่นน าส่ง  

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ไม่ม ี
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

พิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค  ระดับคะแนนนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยวิธอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรบัปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนนิการ 

ไมม่ ี ไมม่ ี

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

อาจมีการท าวิจัยในรูปแบบแผนวิจัย เพื่อให้

งานวิจัยน่าสนใจและเกิดการเรยีนรูพ้รอ้มกับการ

ท างานจรงิ 

กอ่นสอบปลายภาค อาจารย์ผูส้อนรายวิชา 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code: ________________________________ 

 Google Meet  link/code: ________________________________ 

 Google classroom  link/code:  

          -หอ้ง 005 https://classroom.google.com/c/MzcwMjc3MTQ5MjM4?cjc=w6dsmwz 

        

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   ใช้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

https://classroom.google.com/c/MzcwMjc3MTQ5MjM4?cjc=w6dsmwz
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(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

การสอนบ้างครั้งนักศกึษาตามไม่ทันหรอือาจใช้อุปกรณ์อื่น อย่างมือถอืในการเรียน ดังน้ัน

จงึเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจเพราะเห็นสไลด์ไม่ชัดเจน เหตุน้ีจึงมีการเปิดโอกาสให้

ปรึกษารายกลุ่มบ่อยคร้ัง ทั้งในคาบ หลังคาบเรยีน และนอกเหนือจากคาบเรียน 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

- 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ                                                   ลงชื่อ  

                  (…..ดร.นรนิทร ์ยืนทน……)                     (……………………………………………..) 

                 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา                         อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 

            วันที ่22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2564                                วนัที ่ เดอืน พ.ศ.     


