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คานา
การจัดกิจกรรมพิเสษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม เป็นอุตสาหกรรมที่ทมีความสาคัญและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอุตสาหกรรมนิทรรศการทางการค้า (Trade Show) และให้บริการ
วางแผนจัด (Event Planning Service) มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐและมีการจ้างงานเกือบหนึ่งแสน
(IBISWorld, 2012) กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร มี ผลสารวจแนวโน้มของตลาดการจั ดงานของบริษัท Eventia พบว่า
กิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรหรือ Corporate Events มีสัดส่วนร้อยละ 57 ของกิจกรรมพเศษที่จัดขึ้นทั้งหมดในปี 2554 ซึ่ง
เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 51 ในปี 2543 และร้ อ ยละ 47 ในปี 2542 (Hall, 2012) ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น องค์ก รต่า ง ๆ ให้
ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาหรับประเทศไทย ในปี 2553 อุตสาหกรรมการจัดงานมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 5-10 มีมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท (เกรียงกานต์ กาญจนโภคิน) และคาดว่าในปีในปี 2554 จะมีอัตราการ
เติบโตถึง ร้อยละ 15 (โพสต์ทูเดย์, 2553)
องค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน แม้กระทั่งหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร หันมาใช้การจัดกิจกรรมพิเสษในรู)
แบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร สินค้า และบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมมนา
การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานเทศกาล หรือการสนับสนุนกิจกรรมพิศษต่าง ๆ เช่น ดนตรีและกีฬา เป็นต้น
จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมพิเศษมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องอยู่มากมายและ
หลากหลายกลุ่ม เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ รหัสวิชา 3033304 เล่มนี้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษ จานวน 9 บท ประกอบไปด้วย (1) ความหมายของกิจกรรมพิเศษ (2) ประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ (3) หน้าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารองค์กร สินค้าและบริการ (4) บทบาทของ
ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพิเศษ (5) ขั้นตอนการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (6) การใช้สื่อใหม่
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ (7) สถานการณ์ ธุรกิจการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (8) การบริหารและจัดการธุรกิจ
กิจกรรมพิเศษ (9) การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ
ผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารประกอบกาเรียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เรียนและสามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากทฤษฎี เนื้อหาและการลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3033304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ) Special Event

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ และใช้สื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในการออกแบบสื่อ ออกแบบกิจกรรมพิเศษ และนาไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติและสนับสนุนองค์กร สินค้า และบริการได้ในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย) ศึกษาความสาคัญ ประเภท ลักษณะของสื่อและกิจกรรมพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อ
กระบวนการและเทนิคการผลิตสือ่ สื่อใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
การประเมินผลการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึปปฏิบัติการสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ) Study important, Types and Characteristics of media and special events, special
event organizing, media planning, media production and techniques, and public relations new media,
special event implementation and techniques, media and special events evaluation and media creation
and special event organizing practices.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง /
ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจาวิชาให้คาแนะนาแก่นักศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
3.2 ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาเป็นรายกลุม่ หรือรายบุคคล ที่ห้องปฏิบัติงานอาจารย์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
๑.๑.๑ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
 ๑.๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยมที่
ดีในการดาเนินชีวิตและเข้าใจผู้อื่น
 1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติ กา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณ ค่า ของ
ความเป็นมนุษย์


วิธีการสอน
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ
ยกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน แล้วให้อภิปรายผลดีและผลเสีย พร้อมกับให้เขียนข้อตั้งใจที่จะปฏิบัตติ าม
คุณธรรมนั้น

1.3 วิธีการประเมินผล
-

ประเมินจากรายงาน
การปฏิบัติของผูเ้ รียน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้นและหลักการแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นามาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่า
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงระบบ
ทาโครงงาน และอภิปรายกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก ผลงาน รายงาน และการนาเสนอโครงงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
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3.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกต์ใช้
ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรู้เท่า
ทันกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะมา
ใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษา และการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
อธิบายหรือแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การคิดและวิเคราะห์ข้อมูล/กรณีศกึ ษา
การอภิปรายกลุม่
การทาโครงงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงาน การเสนอความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุค ลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรมองค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นาสังคมได้
อย่างเหมาะสม
 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมี ความรั บผิด ชอบต่ องานที่ไ ด้ รั บมอบหมายใน
ปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
การทางานกลุ่ม
การทาโครงการ
4.3 วิธีการประเมินผล
นักศึกษาประเมินนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนประเมิน
การประเมินตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7
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5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนาเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
รายงานและโครงงาน
สังเกตการใช้เทคโนโลยี

8
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ครั้งที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

- ความหมายและความสาคัญของการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร สิ น ค้ า และ
บริการ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2

ผู้สอน
ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

- Learning Outcome
(1) ผู้ เ รี ย นสามารถบอกความหมาย
และความสาคัญของการจัดกิจกรรม
พิ เ ศษและน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ น
การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สินค้า
และบริการได้
2

หัวข้อการสอน
- ประเภทและรู ป แบบของกิ จ กรรม
พิ เ ศษ ลั ก ษณะส าคั ญ ของการน า
กิจกรรมพิเศษไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ

2,3

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

9
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- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนสามารถแยกแยะลักษณะ
เด่นและความแตกต่างของกิจกรรม
พิเศษได้
(2) ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบของ
กิจกรรมพิเศษเพื่อนาไปใช้ในการสร้าง
กิจกรรมได้
3

หัวข้อการสอน

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

1,2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

- บทบาทและหน้ า ที่ ข องกิ จ กรรม
พิเศษ

- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนสามารถนาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษไป
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสร้าง
กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษได้
4

หัวข้อการสอน
- ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ

- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์กจิ กรรมพิเศษในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายได้

10
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5

หัวข้อการสอน

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

3

(1) บรรยายนาเข้าบทเรียน
(2) กิจกรรมกลุ่ม
(3) อภิปรายและสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

3

(1) นาเสนอรูปแบบของโครงงานหน้าชั้น
เรียน
(2) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พาวเวอร์พ้อยต์

1,2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

การออกแบบกิจกรรมพิเศษ โครงการ
ที่ 1 กิจกรรมเพื่อสังคม

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการที่ 1
กิจกรรมเพื่อสังคมได้
6

หัวข้อการสอน
การออกแบบกิจกรรมพิเศษ โครงการ
ที่ 2 กิจกรรมดนตรี

- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางใน
การจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการที่ 2
กิจกรรมดนตรีได้
7

หัวข้อการสอน
การออกแบบกิจกรรมพิเศษ โครงการ
ที่ 3 กิจกรรมความบันเทิง

- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางใน
การจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการที่ 3
กิจกรรมความบันเทิงได้
8

หัวข้อการสอน
การน าเสนอรูป แบบการจั ดกิจกรรม
พิเศษโครงการที่ 1 2 3
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- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการนาเสนอ
การท างานเป็ น ที ม และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ใ นการการออกแบ บ
กิ จ กรรมพิ เ ศษตามโจทย์ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้
9

หัวข้อการสอน

3

เอกสาร
ประกอบการ
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพิเศษจาก
หน่วยงานภายนอก
10

หัวข้อการสอน

หัวข้อการสอน
การออกแบบกิ จ กรรมพิ เ ศษประจ า
ภาคเรียน

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

3

บรรยายนาเข้าบทเรียน
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

2

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

3

บรรยายนาเข้าบทเรียน
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

(1) พาวเวอร์
พ้อยต์
(2) GBL

2,3

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

น าเสนอประเด็ น สะท้ อ นคิ ด และ
ประเด็นการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษ
11

1,2,3,4,5

- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนมีความร่วมมือร่วมใจกันใน
การออกแบบแนวคิดการจัดกิจกรรม
พิเศษประจาภาคเรียน
เรี ย นรู้ ก ารเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม การ
แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร ค า ด ก า ร ณ์
สถานการณ์ เ พื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรม
พิเศษเป็นไปโดยถูกต้องทุกมิติ
12

มคอ. 3
12

หัวข้อการสอน

3

บรรยายนาเข้าบทเรียน
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

3

นาเสนอโครงงานแยกตามกลุ่ม
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
กลุ่มอื่น ๆ

(๑)แบบสอบถาม
(๒) สื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

-นาเสนอความคืบหน้าของการ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษประจาภาค
เรียน รวมประเด็นปัญหาและแนว
ทางแก้ไข (ครั้งที่ 1)

2,3,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

Learning Outcome
(1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ในการ
ทางานเป็นทีม
(2) ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและมี
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
13

หัวข้อการสอน
-นาเสนอความคืบหน้าของการ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษประจาภาค
เรียน รวมประเด็นปัญหาและแนว
ทางแก้ไข (ครั้งที่ 2)

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

2,3,5

Learning Outcome
(1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ในการ
ทางานเป็นทีม
มีทักษะการแก้ปัญหาและมีแ นวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ป รากฏด้ ว ย
วิธีการที่หลากหลาย
14

หัวข้อการสอน
- การจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงงานที่
ผ่านการตรวจสอบแล้ว

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

13

มคอ. 3
- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทางาน
เป็นทีม
(2) ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะการที่ ป รากฏ
ระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษด้ ว ย
วิธีการที่หลากหลาย
15

หัวข้อการสอน
(1) นาเสนอผลสรุป จากการวิเคราะห์
และประเมิ น ผลจากการจั ด กิ จกรรม
พิเศษ
- Learning Outcome
(1) ผู้เรียนมีทักษะการนาเสนอผลการ
จัดกิจกรรมพิเศษ ที่เกิดจากกา
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการได้
(2) ผู้เรียนสามารถสะท้อนคิดและ
สะท้อนประเด็นการเรียนรู้จากการ
จัดการเรียนการสอนได้

3

นาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

พาวเวอร์พ้อยต์

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

1

(ระบุข้อ)
1, 2, 3, 4, 5

2

1, 2, 4

3

1, 2, 3, 4, 5

วิธีการประเมิน
การทากิจกรรมกลุ่ม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ผลของการทากิจกรรม
การมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
การเคารพกฎเกณฑ์
การนาเสนอโครงงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

40

ตลอดภาค
การศึกษา
9,14,15

20
40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วรัตต์ อินทสระ. (2560). การสร่างสรรค์กิจกรรมพิเสษ กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
งานวิจัย เรื่อง
วราภรณ์ ฉัตราติชาต. 2556. กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ศรินลา ฉั่วภักดี. 2552. การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด กรณีศกึ ษา จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สื่อออนไลน์
https://www.youtube.com/channel/UCbD9TUS7ABsml4UeNiXDxJQ
https://www.youtube.com/user/TVmunkOfficial
https://www.facebook.com/deschooling.game/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) และนาผลประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินการเรียนของนักศึกษา ทีมผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
วิเคราะห์ผลจากแบบประเมิน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมผู้สอนในการตัดเกรด ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของการทาโครงงานของนักศึกษา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมของรายวิชาทุกปี หรือตามผลการวิจัยในชั้นเรียน
นาข้อมูลจากการประเมิน การทวนสอบมาใช้เพื่อการปรับปรุงรายวิชา
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