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รายวิชา TIM ๔๔๐๕ การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ วทิยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 รหัสวิชา TIM ๔๔๐๕ รายวิชา การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TIM ๔๔๐๕ 

ชื่อรายวชิาภาษาไทย การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Cultural and Community Tourism Management 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

๑. อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา 

๒. อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม   

๓. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษวรีะวัฒนา 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา   

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.  สถานที่เรียน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ รูปแบบOnline  
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 หมวดที่ ๒ การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ความหมายหลักการ แนวคิด ของการทองเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรมและชุมชน  องคประกอบของการทอง

เท่ียวเชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

๔ ๔  

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

๔ ๔  

รูปแบบและองคประกอบของการจัดการการทอง

เท่ียวเชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

๘ ๘  

บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการทองเท่ียว

เชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

๘ ๘  

การอนุรักษ การสรางจิตสํานกึ ของผท่ีูมีสวนไดสวย

เสียในการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

๔ ๔  

การสรางเครือขาย การมสีวนรวมในการจัดการ 

ความหมายและแนวคดิเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

๘ ๘  

แหลงทองเท่ียวเท่ียวเชงิวัฒนธรรมและชุมชนท่ีมีการ

จัดการเปนเลิศ 

๔ ๔  

 

๒.  หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรยีนรูข้องรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มนีัยสําคญัให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้าม)ี 

นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

 



3 
 

รายวิชา TIM ๔๔๐๕ การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ วทิยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม (๑) บรรยายสอดแทรกประสบกา

รณและเหตุการณจรงิที่เกิดขึน้ในกา

รทองเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมและ 

ชุมชน  

(๒) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันใน

ช้ันเรยีน เก่ียวกับคุณธรรม 

จรยิธรรม ในการทองเทีย่วเชิงเชิง 

วัฒนธรรมและชุมชนทีน่าสนใจ 

(๓) ใหนักศึกษาไดแบงกลุมเรียนรู

และนําเสนอปญหาเกี่ยวกับ

คุณธรรม จรยิธรรมในการทอง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

   

ความรู ้ (๑) บรรยายและรวมกันอภิปราย

กรณีศึกษาตางๆ 

(๒) ใหนักศึกษาปฏิบัติงานกลุมโดย

หาขอมูล-สอบถามเกี่ยวกักระบวน

การจัดการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชนที่ เ ป นต นแบบที่ ป ร ะสบ

ผลสําเร็จ 

(๓) ทัศนศึกษา ฝกปฏิบัติเรียนรูการ

เดินทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชนในเสนทางตัวอยาง 

(๔) ใหความรู เพิ่มเติมจากการให

นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ค น ค ว า ใ น เ รื่ อ ง

กระบวนการจัดการทองเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมและชุมชน 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา (๑) บรรยายและอภิปรายกลมุ 

(๒) มอบหมายโครงงานใหนักศึกษา

ในการเปนผวูางแผนจัดการทอง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและ 

นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 

(๓) สอนจากการไดนํานักศึกษา

ออกทัศนศึกษา และเห็นภาพการท

องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

จรงิ 

(๔) วิเคราะหกรณีศึกษา ในการ

จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชนในสถานที่ตางๆ 

   

ทักษะความสัมพนัธ ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

( ๑ )  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม ใ น ก า ร

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

(๒) มอบหมายโครงงานใหนักศึกษา

ในการเปนผูวิเคราะหกรณีศึกษา

ร่วมกัน  และใหมานําเสนอผลงาน 

ความกาวหนาเปนระยะๆ ในช้ัน

เรียน เพื่อเปนกรณีศึกษาใหเพื่อนต

างกลมุไดเห็นแนวทางในการทํางาน 

และให  สมาชิกในแต ละกลุ มมา

รายงานความคืบหนาพรอมกันตอผู

สอนเพื่อใหการแนะนําการทํางาน

ทั้งในและนอกเวลาเรียน 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) นําเสนอโดยใช รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(๒) มอบหมายให้นําเสนอรายงาน

หรอืกรณศีึกษาโดยใช้สื่อผสม 

   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
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 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืรูปแบบการมอบหมายการค้นควา้ด้วยช่องทางอืน่ แทนการลง

พืน้ที่จริง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   ๓๐    คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ๓๐   คน 

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

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๗ ๒๓ 

A- ๖ ๒๐ 

B+ ๕ ๑๗ 

B ๗ ๒๓ 

B- ๓ ๑๐ 

C+   

C ๑ ๓ 

C- ๑ ๓ 

D+   

D   

D-   

F   

I   

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

 – 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่กําหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 
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ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประเมินนักศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักศกึษาได้ผลตรงตามมาตรฐานของรายวชิา 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

นักศึกษาแต่ละคนมีความพร้อมเร่ืองอุปกรณก์ารเรียนในระบบออนไลน์

ไมเ่ท่ากัน 

ส่งผลตอ่การเข้าถึงสื่อและข้อมูลตา่งๆ 

 

๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

  

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
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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 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับกิจกรรมให้รองรับเหมาะสมกับสถานการณ ์

ณ ปัจจุบัน 

๒๕๖๕ ผู้สอน 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายวิชา TIM ๔๔๐๕ การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

สาขาวิชา การจัดการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ วทิยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: _____________________________________ 

 Moodle   link/code: ________________________________ 

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/rqs-azxy-hzq 

 Google classroom  link/code: https://classroom.google.com/c/MzY4NzIyNzMzNDUz 

 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)        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.     


