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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 รหัสวชิา TIM๑๓๐๑ รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TIM๑๓๐๑  

ชื่อรายวชิาภาษาไทย  ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Tourism Resources 
 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 
   ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม กลุ่มเรียน ๐๐๓ 
  

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๔ 

 

 

๕.  สถานที่เรียน อาคาร ๘๓ ห้องเรียน ๓๐๙ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ปฐมนิเทศ แนะนำรายวชิา  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเท่ียว 

- ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว  

- องค์ประกอบของการท่องเท่ียว  

๓ ๓  

คุณลักษณะ และประเภทของทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว 

๓ ๓  

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมผีลต่อทรัพยากรและการ

ท่องเท่ียว 

- ความรู ้ เบื ้องต ้น เก ี ่ยวก ับภ ูม ิศาสตร์ก ับการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ

ภูมิศาสตร์ไทย  

- การแบ่งภูม ิศาสต์ ไทย ล ักษณะภูมิประ เทศ 

ภูมิอากาศกับการท่องเท่ียวไทย 

- ลักษณะทางกายภาพของแต่ละภาค 

- การแบ่งภาคภูมศิาสตร์ 

- ภูมิลักษณ์ ภูมินามทางภูมศิาสตร์ 

๖ ๖ 

 
 

ธรรมชาติวิทยากับการท่องเท่ียว ๖ ๖  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคเหนือ 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคกลาง 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวันออก 

๙ ๙  
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวันตก 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคใต้ 

- การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

สอบกลางภาค ๒ ๒  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

- ความสำคัญ เอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากร

การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

๓ ๓  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 

โบราณสถานและศาสนสถาน งานเทศกาลประเพณี 

   

- ความสำคัญ เอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากร

การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

และศาสนสถาน ทรัพยากรการท่องเท่ียวงาน

เทศกาลประเพณี 

๓ ๓  

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมผีลต่อทรัพยากรและการ

ท่องเท่ียว 

- ความรู ้ เบื ้องต ้น เก ี ่ยวก ับภ ูม ิศาสตร์ก ับการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ

ภูมิศาสตร์ไทย  

- การแบ่งภูม ิศาสต์ ไทย ล ักษณะภูมิประ เทศ 

ภูมิอากาศกับการท่องเท่ียวไทย 

- ลักษณะทางกายภาพของแต่ละภาค 

- การแบ่งภาคภูมศิาสตร์ 

- ภูมิลักษณ์ ภูมินามทางภูมศิาสตร์ 

๖ ๖ 

 
 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสำคัญของอาเซียน 

- การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม (อาเซียน) 

๓ ๓  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสำคัญของทวีปต่างๆ ๖ ๖  

การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ๓ ๓  

สอบปลายภาค ๒ ๒  
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวชิาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 

๓. ประสิทธิผลของวธิีสอนท่ีทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ๑) บรรยายและพร้อมยกตัวอย่าง
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
๒) เปิดสื่อการสอนภาพ PWP  
๓) ถาม-ตอบ 

√   

ความรู้ ๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย สลับตั้งคำถาม 
๓) สอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ 
๔) จิ๊กซอร์ ภาพสถานท่ีท่องเท่ียว 

√   

ทักษะทางปัญญา ๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓)  สาธิต 
๔)  โสตทัศนวัสดุ 
๕) ใช้คำถาม 
๖) ร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

√   

ทักษะความสัมพันธ์     

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

๑) สอดแทรกประสบการณ์และ
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในวชิาชีพเกี่ยว
การทำงานเป็นทีม 
๒) มอบหมายงานกลุ่ม เน้นการให้

ทำงานเป็นทีม การระดมสมองร่วมกัน

และให้ออกมาช่วยกันนำเสนอ 

√   

ทักษะการวเิคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑)  บรรยาย 
๒)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวจาก website และทํา

√   
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

รายงานนําเสนอโดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวธิีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวธีิสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

-  

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  ๑๐  คน 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    ๑๐ คน 

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) - คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A - - 

A- 2 20 

B+ 1 10 

B 5 50 

B- - - 

C+ - - 

C 1 10 

C- - - 

D+ - - 
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

D - - 

D- - - 

F - - 

I 1 10 

 

๕. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชา  

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
-  -   

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ข้อสอบปลายภาคบางส่วน นักศึกษาทำได้ดี บางส่วนไม่ดี มผีู้สอนร่วมกัน หลายท่าน ทำให้มุมมองในการออก

ข้อสอบมคีวามต่างกัน 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

บอกผลการปฏิบัติ ทดสอบ บอกคะแนน นักศึกษาเป็น

ระยะ ดูผลตอบรับ ให้อาจารย์ในสาขาวชิาช่วยทวนสอบ 

สรุปสาเหตุ ของผลสำฤทธ์ิของแต่ละคน ตอบผลการเรียน

นักศึกษาท่ีมีความข้องใจ 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (ถ้า

มี) 

ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ีท่ีทันสมัย บางห้องมีอุปกรณ์บางห้องไม่

ม ี 

ทำให้นักศึกษาอาจไม่เข้าใจถ่องแท้ 

เนื่องจากได้เห็นได้แต่จากภาพ หรือคำ

บรรยาย บางห้องพร้อมบางห้องไม่พร้อม 

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

- มหาวทิยาลัยเป็นผู้เก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์  - 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

- 

  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 - 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา  
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

แบบฝึกหัด การฝึกปฏบัิติมีน้อย  เพิ่มแบบฝึกหัด จัดเวลาฝึกปฏิบัตินอกเวลาให้มากขึน้ 

 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด

ความตั้งใจเรียน และการเชิญวทิยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์ 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  (วชิานีผู้้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอนเอง) 

 

เพิ่มเติม 

รายงานการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/lookup/esfhwgpehf 

 Google classroom  link/code: https://classroom.google.com/c/MzY1NzYzMjc4OTky

 ZOOM   link/code: ____________-____________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  _____________________-___________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture ___________-____________________ 
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รายวชิา ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 Padlet   link/screen capture ____________-___________________ 

 Mentimeter  link/screen capture ____________-___________________ 

 Plickers   link/screen capture ____________-___________________ 

 Flinga   link/screen capture ____________-___________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture ____________-___________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  Quizizz 

     link/screen capture  :  

     https://quizizz.com/join/quiz/60e68fc85ea925001cd6d013/start 

      

 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

_____-_______________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

_____-_______________________________________________________________ 

 
 
 
              ลงชื่อ        ฉันทัช  วรรณถนอม                             ลงชื่อ         ฉันทัช  วรรณถนอม  

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม)  

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

         วันที่ 20 เดือน พฤศจิกกายน พ.ศ.2564           วันที่ 20 เดือน พฤศจิกกายน พ.ศ.2564 

 

 


