แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3562128
วิชาการจัดการประชุมสัมมนา
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ธญ
ั ชนก บุญเจือ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจถึงความหมาย ความสําคัญ ของการจัดการประชุมสัมมนา
2.เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาท หน้ าที่และขันตอนการดํ
้
าเนินงานของการจัดการ
ประชุมสัมมนา
3. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจปั ญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมสัมมนา
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการจัดประชุมสัมมนา โดยสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจ
ภาคบริการและงานที่เกี่ยวข้ องได้
2. สร้ างเจตคติที่ดีตอ่ งานในภาคอุตสาหกรรมบริ การ เพื่อให้ มีคา่ นิยมในการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภทและรูปแบบของการจัด
ประชุมสัมมนา การเตรี ยมการและการบริ หารการประชุมสัมมนา การบริหารราคา งบประมาณ การตลาดใน
ธุรกิจการจัดการประชุมสัมมนา ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมสัมมนา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
36
0
0
9

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3 ชัว่ โมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามบทบาทของประชาชนที่ดีในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญ
- มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
- สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความ
อ่อนน้ อมถ่อมตน มีจิตใจเมตตาและเอื ้อเฟื อ้ ต่อเพื่อนร่วมงาน
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย และใช้ กระบวนการกลุม่
- กําหนดประเด็นที่เป็ นเรื่ องน่าสนใจในขณะนัน้ ให้ นกั ศึกษาศึกษาค้ นคว้ า เพื่อทํารายงาน และ
อภิปรายกลุม่ ฝึ กสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทังในด้
้ าน ภาษา ท่าทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
- สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษาและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง เน้ นความ
รับผิดชอบต่องาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ในกลุม่ ความถ่อมตนและความมีนํ ้าใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการเรี ยน การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสว่ นร่วมในการทํางานกลุม่ และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีความรู้ความเข้ าใจด้ านการประชุมสัมมนา
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครัง้
2.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรี ยนจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ กิจกรรมประจําบทเรี ยน และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- การคิด การวิเคราะห์ และหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชานี ้
เพื่อแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย และอธิบาย
- การฝึ กทักษะด้ านต่างๆโดยใช้ การแสดงความคิดเห็น
- การมอบหมายงาน ให้ นกั ศึกษาทํารายงาน นําเสนอรายงาน และอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ ความรู้ในวิชานี ้
ไปสังเกต วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยนในการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากกรณีศกึ ษาที่นกั ศึกษานําเสนอ
- ประเมินการนําเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
- สอบปลายภาคโดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศกึ ษา และสภาพเนื ้อหาใน
บทเรี ยนที่ได้ ศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
- มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
- มีภาวะความเป็ นผู้นํา-ผู้ตามและสามารถทํางานเป็ นกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล ส่งเสริมให้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ติดตามความก้ าวหน้ าของการทํางาน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่
- การนําเสนอรายงาน

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การเขียน และการนําเสนองาน
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษาและการทํารายงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนเสริม
และทํารายงานโดยเน้ นการนําตัวเลข หรื อมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
- มอบหมายให้ นําเสนองานในชันเรี
้ ยนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํารายงาน และการนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

2

- ความหมายของ MICE 3
(Meetings, Incentive
Travel, Conventions,
Exhibitions)
- ประเภทของการประชุม
- วัตถุประสงค์ของการจัด
ประชุม
- ความสําคัญของการจัด
ประชุม
- ปั จจัยในการเลือก
จุดหมายเพื่อจัดประชุม
- การตลาดในธุรกิจการ 3
จัดการประชุมสัมมนา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ผู้สอน
ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

3-4
5

6
7

สัปดาห์ ท่ ี
8

- การบริ หารราคา
งบประมาณ
การเตรี ยมการและการ
6
บริ หารการประชุมสัมมนา
ปั ญหาและอุปสรรคในการ 3
จัดประชุมสัมมนา
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
3
ภาพรวมของธุรกิจการจัด 3
งานนิทรรศการ
หัวข้ อ/รายละเอียด
จริ ยธรรมในการดําเนิน

3

ธุรกิจการจัดงาน
นิทรรศการ
9

กระบวนการจัดงานของผู้ 3
จั ด ง านนิ ทรร ศกา รมื อ

จํานวน
ชั่วโมง

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ์
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรี ยน
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ธัญชนก บุญเจือ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจาก Website

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ
ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

อาชีพ
10

- ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น 3
ระหว่างงานนิทรรศการ
- การดํ าเนินการหลัง งาน
นิทรรศการ

11

- หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกประเทศที่ใช้ จดั
งาน
- การคัดเลือกงาน
นิทรรศการที่จะเข้ าร่ วม

3

- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ์
- บทความจาก Website
- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ์
- บทความจาก Website

12

กิจกรรมในชันเรี
้ ยน

3

13

การท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล
การท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล

3

กิจกรรมในชันเรี
้ ยน

3

14

15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1.
ข้ อ 1.1, 1.3, 3.2, 3.3
2.
ข้ อ 2.1, 2.3, 3.2, 4.1,
4.3, 5.1
3.
ข้ อ 2.1, 2.3, 3.3, 4.1
4.
ข้ อ 1.2, 2.1, 2.3 3.3,
4.1, 5.1, 5.3
5.

ข้ อ 3.3

- บทความจากหนังสือพิมพ์
- บทความจาก Website
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรี ยน
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ์
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรี ยน
เรื่ องความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
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ธัญชนก บุญเจือ

รายงานเดี่ยว

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10 %
5, 8
20 %

Case Study
รายงานกลุม่

6,12,15
14

30 %
10 %

ข้ อสอบปลายภาค

16

30 %

Class Attendant

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการประชุมสัมมนา
1.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2546).เอกสารการสอน ชุดวิ ชาการ
จัดการธุรกิ จการจัดประชุม. หน่วยที่ 1-15. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2546).เอกสารการสอน ชุดวิ ชาการ
จัดการธุรกิ จท่องเที ย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล. หน่วยที่ 1-15. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2554).เอกสารการสอนชุดวิ ชาการ
จัดการธุรกิ จการจัดประชุม นิ ทรรศการ และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล. หน่วยที่ 1-15. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
Turner, Krista.2004.Entrepreneur magazine’s start your own event planning service.
Entrepreneur Media Inc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ จัดทําโดย
 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยน
 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
มีการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใช้ ผลการเรี ยนและการทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
นําที่ได้ จากการประเมินการสอนในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน
นําผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนทุกปี

