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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 รหัสวิชา TAH ๒๒๐๒  

รายวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวฒันธรรม 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

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

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

๓.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์ 
๓.๒ อาจารย์ผูส้อน  อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์และอาจารย์นรนิทร ์ยนืทน 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา   

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

 

๕.  สถานที่เรียน  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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 หมวดที่ ๒ การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

- แนะน ารายวชิา 

- ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของ

การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

๓ ๓  

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการ

บริโภคของนักทอ่งเท่ียว 

๓ ๓  

นักท่องเท่ียวและรูปแบบการท่องเท่ียว ๓ ๓  

ความตอ้งการทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  ๓ ๓  

แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ๓ ๓  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อของ

นักท่องเท่ียว 

๓ ๓  

กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าและบริการทางการ

ท่องเท่ียว 

๓ ๓  

พฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ๓ ๓  

พฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ๓ ๓  

พฤตกิรรมผู้บริโภคในการใชส้ินค้าและบริการ

ทางการท่องเท่ียว 

๓ ๓  

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการส่ือสารขา้มวัฒนธรรม ๓ ๓  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

-ปัจจัยทางวัฒนธรรม และสังคม 

-ปัจจัยทางจิตวทิยา 

- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 

๓ ๓  

ความแตกตา่งทางวัฒนธรรมกบัพฤตกิรรม

นักท่องเท่ียว 

๓ ๓  

กระบวนการและการปรับตัวเข้าสูว่ัฒนธรรมใหม่ ๓ ๓  
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หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

แนวโนม้พฤตกิรรมนักท่องเท่ียว ๓ ๓  

 

๒.  หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ไม่ม ี 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้าม)ี 

นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 

๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมใน

เนื้อหาระหว่างสอน โดยเน้นเนือ้หา

ดังกล่าวทีมุ่่งเนน้ในการที่จะ

สามารถน าไปใช้กับวิชาชีพได้ 

   

ความรู ้ -อธิบายเนือ้หาตามหัวขอ้ที่ก าหนด

ในรายละเอยีดวิชา พรอ้มกับ

ซักถามนักศึกษา  

-มอบหมายงานเพื่อให้เกดิการ

คน้ควา้ 

-สอนโดยการใช้สื่อทางโทรทศัน์ 

โฆษณา และอนิเตอรเ์นตเพื่อได้

ข้อมูลที่ทนัสมยัมาสอนแก่นักศึกษา 

   

ทักษะทางปัญญา -การสอบทั้งกลางภาคและปลาย

ภาค  

-ยกกรณศีึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้

รว่มอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

   



4 
 

รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

ทักษะความสัมพนัธ ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

-มอบหมายงานในการท างานเป็น

กลุ่มเพื่อสรา้งความสัมพันธ์กันใน

ทีม 

-มอบหมายงานปฏิบัติให้ไป

สัมภาษณ ์เพื่อนักศึกษาจะไดพู้ดคุย

กับบุคคลภายนอกอนัเป็นการ

เสรมิสรา้งทักษะการสร้างสัมพันธ์

ภาพที่ดีในการเขา้หาคนอื่น 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-มีการมอบหมายในการสัมภาษณ์

บุคคลภายนอกตามช่องทาง

ออนไลนห์รอืโทรศัพท ์และน าข้อมูล

ที่ได้มาสรุปเป็นกุม่โดยใช้การ

วิเคราะห์ขอ้มลูที่ไดม้า 

-จัดให้มีการน าเสนองานเพื่อสรา้ง

ทักษะทางดา้นการสือ่สาร  

   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   ……๔๐……    คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ……๓๙……   คน 

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

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๑๑ ๒๘.๙ 

A- ๗ ๑๘.๔ 

B+ ๓ ๗.๙ 

B ๕ ๑๓.๒ 

B- ๔ ๑๐.๕ 

C+ ๔ ๑๐.๕ 

C ๔ ๑๐.๕ 

C-   

D+   

D   

D-   

F   

I   
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๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

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 ี
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หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

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 

  

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code: ________________________________ 

 Google Meet  link/code: ________________________________ 

 Google classroom  link/code: ________________________________ 

        -หอ้ง 004 https://classroom.google.com/c/MzcwMjc1NTQ1NjA4?cjc=t5cmejh 

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   ใช้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค 

https://classroom.google.com/c/MzcwMjc1NTQ1NjA4?cjc=t5cmejh
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รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

 
 

  

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหาการสอบด้วย kahoot ที่เคยมีประสบการณาก่อนหน้าเทอมน้ี ในลักษณะภาษาใน

ระบบสอบผ่านมือถอืสลับกันอ่านไม่รู้เรื่อง เหตุนี้ในการสอบครั้งน้ีจึงแจ้งนักศกึษาที่สอบ

ผ่านมือถอื ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้สอบแทน 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

- 
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รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ                                                   ลงชื่อ  

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

      อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

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


