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รายวิชา TIM 4405 การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบรกิาร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

 รหัสวิชา … TIM 4405 รายวิชา …การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน……….  

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ……1………. ปการศึกษา …2564..... 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา TIM 4405   

ชื่อรายวชิาภาษาไทย การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ  Cultural and Community Tourism Management  

 

 

๒. รายวชิาที่ตองเรยีนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 

      – 

๓. อาจารยผูรับผดิชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (section) 

  อ.ชดิชม กันจุฬา,อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษวรีะวัฒนา,อ.ปานฤทัย  เหงพุม  

   

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวชิา   

 ภาคการศกึษาที ่1 ปการศกึษา 2564 

  

๕.  สถานที่เรยีน  

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 36 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 - หองเรียน Online (Google meet / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 
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 หมวดที่ ๒ การจัดการเรยีนการสอนท่ีเปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกตางเกนิ ๒๕% 

ความหมายหลักการ แนวคิด ของการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน 

4 4  

รูปแบบและองคประกอบของการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน  

4 4  

บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน  

4 4  

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน 

4 4  

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

4 4  

สอบกลางภาค  1 ช่ัวโมง 30 นาท ี 4 4  

การอนุรักษ การสรางจิตสํานึก ของผูที่มีสวนได
สวยเสียในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

4 4  

การสรางเครือขาย การมีสวนรวมในการจัดการ  
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

- หลักการสรางการมีสวนรวม 
- ความสําคัญของการมีสวนรวม 

ตัวอยางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยว 

4 4  

ออกภาคสนามศึกษาแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและชุมชน  

4 4  

ทํางานกลุม Present 4 4  

ทํางานกลุม Present 4 4  

ทํางานกลุม Present 4 4  

ทํางานกลุม Present 4 4  
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หัวขอ 

จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกตางเกนิ ๒๕% 

16. ทบทวน ทดสอบบทเรียน 4 4  

 

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรยีนรูของรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณท่ีีมนัียสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

(ถาม)ี 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

 

๓. ประสิทธผิลของวิธสีอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู วธิสีอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน(ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

คุณธรรม จริยธรรม (๑) การบรรยายประกอบการนําเสนอ
ดวยโปรแกรม Power Point และ
การตอบขอซักถาม 
(๒)  การสอดแทรกประสบการณ
ระหวางการเรียนการสอน 
(๓)  การอภิปรายในช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

  

ความรู (๑) การบรรยายประกอบการนําเสนอ
ดวยโปรแกรม Power Point และ
การตอบขอซักถาม 
(๒)  การทําแบบทดสอบความรูกอน
และหลังการเรียน 
(๓)  การอภิปรายในช้ันเรียน 
(๔)  การคนควาดวยตนเองและทํา
รายงาน 
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ผลการเรียนรู วธิสีอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน(ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

ทักษะทางปญญา 1.การบรรยายประกอบการนําเสนอ
ดวยโปรแกรมPower Point และการ
ตอบขอซักถาม 
2. การคนควาดวยตนเอง 
3. การอภิปรายในช้ันเรียน 
4. วิเคราะหกรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  

ทักษะความสัมพันธ     

ระหวางบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

(๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา  
(๒)  มอบหมายงานใหนักศึกษาในการ
เปนผูวิเคราะหกรณีศึกษารวมกัน และ
ใหมานําเสนอผลงานความกาวหนา
เปนระยะๆ ในช้ันเรียน เพื่อเปน
กรณีศึกษาใหเพ่ือนตางกลุมไดเห็น
แนวทางในการทํางาน  และใหสมาชิก
ในแตละกลุมมารายงานความคืบหนา
พรอมกันตอผูสอนเพื่อใหการแนะนํา
การทํางานทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) นําเสนอโดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   

 

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวธิสีอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาท่ีพบในขอ ๓ 
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 

 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน   ……50……    คน 

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ……50……   คน 

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)..........-........... คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คดิเปนรอยละ 

A 12                    24.00  

A- 10                    20.00  

B+ 9                    18.00  

B 11                    22.00  

B- 4                       8.00  

C+ 3                       6.00  

C 1                       2.00  

C-   

D+   

D   

D-   

F   

I   

 

๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถาม)ี 

 – 

 

๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวในรายละเอยีดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
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๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล 

  

 

 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

๑.ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถาม)ี 

ผลกระทบ 

  

 

๒.ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  

 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวชิา 

 

๑. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๑.๑ 
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๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิีอื่น 

๒.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธอีื่น 

ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๒.๑ 

 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ป

การศกึษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

  

 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศกึษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

   

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
 

(1) ชองทางการสอนออนไลนและการมอบหมายงาน 

 เว็บไซตอาจารย  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/chidchom_ka/?redirect=0 

 Google Meet  link/code: ________________________________ 

 Google classroom  link/code: ________________________________ 

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ___________________________________________________ 

     link/screen capture _______________________________ 

 

(3) ปญหาและแนวทางการแกปญหา 

____________________________________________________________________ 

(4) ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

____________________________________________________________________ 
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รายวิชา TIM 4405 การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบรกิาร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 

 

         ลงช่ือ                                                   ลงช่ือ  

       (…………………………………………)           (…………………………………………) 

         อาจารยชิดชม  กันจุฬา                          

      อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

         วันท่ี  เดอืน พ.ศ. 2564                                        วันท่ี  เดือน พ.ศ.     


