มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา TIM4405 รายวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์ คณะ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
TIM4405 ชื่อรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Cultural and Community Tourism Management
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
…............................-...................................
…...............................................................
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วรี ะวัฒนา
กลุม่ เรียน 005

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน

1/2563

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้า | ๑
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
จานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน
สอน
จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

6

6

-

รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

9

9

-

บทบาทของผู้ท่เี กี่ยวข้องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

6

6

การอนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก ของผู้ท่มี ี
ส่วนได้ส่วยเสียในการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน

6

6

-

การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ

6

6

-

แหล่งท่องเที่ยวเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชนที่มีการจัดการเป็นเลิศ

6

6

-

นาเสนอรายงาน

6

6

-

ความหมายหลักการ แนวคิด ของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

หน้า | ๒
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่มี ีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

(๑) การบรรยาย

ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ

การตอบข้อซักถาม
(๒) การสอดแทรก
ประสบการณ์ ระหว่างการ

เรียนการสอน
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน

หน้า | ๓
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้
ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
(๑) การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
การตอบข้อซักถาม
(๒) การทาแบบทดสอบหลัง
การเรียน
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน
(๔) การค้นคว้าด้วยตนเอง
และทารายงาน
(๑) การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
การตอบข้อซักถาม
(๒) การค้นคว้าด้วยตนเอง
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน
(๔) วิเคราะห์กรณีศึกษา
การจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน
(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
(๒) มอบหมายโครงงานให้
นักศึกษาในการเป็นผู้
วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
















หน้า | ๔
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



(๑) นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม

๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓
ไม่มี

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
SEC 005
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ........35...................... คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ............35...................... คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) .................................. คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
C-

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

1
16
11
2
3
1

3
46
33
5
7
3

หน้า | ๕
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ระดับคะแนน (เกรด)
D+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

1

3

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาถึงความรูค้ วามเข้าใจที่ได้รับ

เหตุผล

สรุปผล
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
หน้า | ๖
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
….....................................................................................................................................................................
หน้า | ๗
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

….....................................................................................................................................................................

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

ไม่มี

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(รัมภาภัค ฤกษ์วรี ะวัฒนา
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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