มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา TAH2203 รายวิชา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา2564

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
TAH2203
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Society-Cultural and Wisdom
๒. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
…............................-...................................
…...............................................................
๓. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุม่
อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
กลุม่ เรียน 005
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน

2/2564

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชัว่ โมง
จานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน
สอน
จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

3

3

-

พืน้ ฐานทางด้านสังคมไทยสมัยต่างๆ

3

3

-

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

3

3

-

ภูมิปญ
ั ญาไทยกับการท่องเที่ยวและบริการ :
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาไทยและประเภท
ของภูมิปญ
ั ญาไทย

3

3

-

ภูมิปญ
ั ญาไทยกับการท่องเที่ยวและบริการ :
การประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาในบริบทการ
ท่องเที่ยวและบริการ

3

3

-

ศิลปกรรมไทยกับการท่องเที่ยว :

3

3

-

ศิลปกรรมไทยกับการท่องเที่ยว : ความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับประติมากรรม

3

3

-

ศิลปกรรมไทย : ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
จิตรกรรมไทย

3

3

-

รายละเอียดของรายวิชา
๒. กฎเกณฑ์ การวัดและการประเมินผลของ
การเรียนการสอน
๓. ขอบเขตการเรียนและศึกษาสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย

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

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หัวข้อ

จานวนชัว่ โมง
จานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน
สอน
จริง

ศิลปกรรมไทย : ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมไทย

3

3

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านประเพณี

3

3

ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับประเพณีไทยในบริบท
ทางการท่องเที่ยว

3

3

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว

3

3

กางสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวโดยเชือ่ มโยงวัฒนธรรม

3

3

การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย

3

3

นาเสนอรายงาน

6

6

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

-

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
หน้า | ๓
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

คุณธรรม จริยธรรม

(๑) การบรรยาย

ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ

การตอบข้อซักถาม
(๒) การสอดแทรก
ประสบการณ์ ระหว่างการ

เรียนการสอน
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน

ความรู้

(๑) การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
การตอบข้อซักถาม
(๒) การทาแบบทดสอบ
ความรู้กอ่ นและหลังการเรียน
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน
(๔) การค้นคว้าด้วยตนเอง
และทารายงาน
(๑) การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
การตอบข้อซักถาม
(๒) การค้นคว้าด้วยตนเอง
(๓) การอภิปรายในชั้นเรียน
(๔) วิเคราะห์กรณีศึกษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
สถานที่ตา่ งๆ

ทักษะทางปัญญา

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข













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

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
(๒) มอบหมายโครงงานให้
นักศึกษาในการเป็นผู้
วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน
และให้มานาเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ใน
ชั้นเรียน เพื่อเป็นกรณีศึกษา
ให้เพื่อนต่างกลุม่ ได้เห็น
แนวทางในการทางาน และ
ให้สมาชิกในแต่ละกลุม่ มา
รายงานความคืบหน้าพร้อม
กันต่อผู้สอนเพือ่ ให้การ
แนะนาการทางานทั้งในและ
นอกเวลาเรียน



ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(๑) นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพือ่ การปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓
…...........................................................ไม่มี
....................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................

หน้า | ๕
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
SEC 007
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ........44...................... คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา ............44...................... คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) .............0..................... คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

9
20
12
1
1
1
-

19
45
27
3
3
3
-

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
หน้า | ๖
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

เหตุผล

สรุปผล
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
หน้า | ๗
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

….....................................................................................................................................................................
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
หน้า | ๘
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 31 เดือน เมษายน พ.ศ 2565

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

หน้า | ๙
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

