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รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ วทิยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 รหัสวิชา TAH๒๒๐๒ รายวิชา พฤติกรรมนักทอ่งเทีย่วและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TAH ๒๒๐๒ 

ชื่อรายวชิาภาษาไทย พฤตกิรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

๑. อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ 

๒. อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม  กลุ่มเรียน ๐๑๐  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา   

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.  สถานที่เรียน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ รูปแบบOnline  
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 หมวดที่ ๒ การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ๓ ๓  

ความหมาย  ความส าคญั  และการตัดสนิใจของ

นักท่องเท่ียว 

๓ ๓  

ปัจจัยภายในที่มอีทิธิพลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียว ๓ ๓  

ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว 

๓ ๓  

นักท่องเท่ียวและรูปแบบการเดินทางทอ่งเท่ียว ๖ ๖  

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ๓ ๓  

วัฒนธรรมไทย ๓ ๓  

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๖ ๖  

การพัฒนาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓ ๓  

 

๒.  หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรยีนรูข้องรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มนีัยส าคญัให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้าม)ี 

นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม (๑) สอดแทรกประสบการณแ์ละ

เหตุการณจ์รงิที่เกดิขึน้ในพฤติกรรม

นักทอ่งเที่ยว ระหวา่งการเรียนการ

สอน 

(๒) อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันใน

ช้ันเรยีน 

(๓) ให้นักศึกษาได้แบง่กลุ่มในการท 

ารายงานคน้ควา้เกี่ยวกับพฤตกิรรม

นักทอ่งเที่ยว 

   

ความรู ้ (๑) บรรยายประกอบสื่อการสอน

เอกสารประกอบการเรียนรู ้

(๒) มอบหมายให้จดัท ารายงาน

และกรณศีึกษา ทั้งงานกลุ่มและ

เดี่ยว 

(๓) เปิดอภิปรายรว่มกันในช้ันเรียน

ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ 

   

ทักษะทางปัญญา (๑) การแสดงความคดิเหน็เก่ียวกับ

กรณีศึกษาหรอืเนือ้หาที่ก าหนดขึน้

หรอืซักถามในช้ันเรยีน 

(๒) มอบหมายงานท ารายบุคคล

และกลุ่มเกี่ยวกับการจดัน าเที่ยว

ตามที่ก าหนดและวิเคราะห์ขอ้มูล 

(๓) ทัศนศึกษาสถานที่จริง 

  สถานการณ์การระบาดของโรคไม่

ส าม า รถล งพื้ น ที่ ไ ด้ จ ริ ง   จึ ง

มอบหมายการศึกษาผ่านช่องทาง

อื่น 

ทักษะความสัมพนัธ ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

(๑) มอบหมายงานกลุ่มใหม้ีการ

เรียนรูแ้ละศึกษาร  ่วมกันโดยเน้น

ศึกษาที่เก่ียวข้องกับเนือ้หาวิชาและ

ปัญหาที่ก าหนด 

(๒) มอบหมายงานกลุ่มในการ

วางแผนพฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

กลุ่มต่างๆ โดยมีการแบ่งหนา้ที่ใน

การ 

วางแผน อาท ินักทอ่งเที่ยวตาม

ทวีป นักทอ่งเทีย่วตามความชอบ 

เป็นต้น 

(๓) น าเสนอรายงานอนัสะทอ้นให้

เห็นถงึบทบาทรายบุคคลในดา้น

ความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบที่

มีต่อกลุม่ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) มอบหมายงานโดยอนุโลมให้ใช้

ข้อมูลโดยสื่อสารสนเทศอย่าง

ระมัดระวังและถูกต้องเหมาะสม 

(๒) มอบหมายใหน้ าเสนอรายงาน

หรอืกรณศีึกษาเป็นรูปเล่มและ

แผน่ข้อมูลโดยใช้สือ่ผสม 

   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืรูปแบบการมอบหมายการค้นควา้ด้วยช่องทางอืน่ แทนการลง

พืน้ที่จริง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   ๔๑    คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ๔๐   คน 

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

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๕ ๑๒.๕ 

A- ๗ ๑๗.๕ 
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ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

B+ ๗ ๑๗.๕ 

B ๘ ๒๐ 

B- ๕ ๑๒.๕ 

C+ ๔ ๑๐ 

C ๓ ๗.๕ 

C-   

D+ ๑ ๒.๕ 

D   

D-   

F   

I   

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประเมินนักศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักศกึษาได้ผลตรงตามมาตรฐานของรายวชิา 
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หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

  

 

๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

  

 

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 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรบัปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนนิการ 

  

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับกิจกรรมให้รองรับเหมาะสมกับสถานการณ ์

ณ ปัจจุบัน 

๒๕๖๕ ผู้สอน 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code: ________________________________ 

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/jzu-ojry-jrp 

 Google classroom  link/code: https://classroom.google.com/c/MzY4NzIyNzMzNTQy 

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 
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รายวิชา TAH ๒๒๐๒ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ วทิยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)        เช่น  Jam Board  Wordwall.net 

      

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

____________________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

         ลงชื่อ  ปานฤทัย  เห่งพุ่ม                                                 ลงชื่อ  

           (ปานฤทัย  เห่งพุ่ม)                        (……………………………………………..) 

      อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

วันที ่๒๔ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔                                          วนัที่  เดอืน พ.ศ.     


