แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3562128 วิชาการจัดการประชุมสัมมนา
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการทองเทีย่ ว หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยธัญชนก บุญเจือ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันเสารที่ 5 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญ ของการจัดการประชุมสัมมนา
2.เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหบทบาท หนาที่และขั้นตอนการดําเนินงานของการจัดการ
ประชุมสัมมนา
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจปญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมสัมมนา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดประชุมสัมมนา โดยสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในธุรกิจ
ภาคบริการและงานที่เกี่ยวของได
2. สรางเจตคติที่ดีตองานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เพื่อใหมีคานิยมในการประกอบอาชีพอยางมี
จรรยาบรรณ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภทและรูปแบบของการจัด
ประชุมสัมมนา การเตรียมการและการบริหารการประชุมสัมมนา การบริหารราคา งบประมาณการตลาดใน
ธุรกิจการจัดการประชุมสัมมนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมสัมมนา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
36
0
0
9

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่
ตามบทบาทของประชาชนที่ดีในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญ
- มีความรับผิดชอบตอการเรียน มีวินัยและตรงตอเวลา
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความ
ออนนอมถอมตน มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมงาน
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย และใชกระบวนการกลุม
- กําหนดประเด็นที่เปนเรื่องนาสนใจในขณะนั้น ใหนกั ศึกษาศึกษาคนควา เพื่อทํารายงาน และ
อภิปรายกลุม ฝกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในดาน ภาษา ทาทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษาและยกตัวอยางที่เกีย่ วของ เนนความ
รับผิดชอบตองาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสวนรวมในการทํางานกลุม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจดานการประชุมสัมมนา
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
2.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมประจําบทเรียน และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- การคิด การวิเคราะห และหาเหตุผลอยางเปนระบบ ความสามารถในการประยุกตความรูในวิชานี้
เพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย และอธิบาย
- การฝกทักษะดานตางๆโดยใชการแสดงความคิดเห็น
- การมอบหมายงาน ใหนักศึกษาทํารายงาน นําเสนอรายงาน และอภิปรายกลุม โดยใชความรูในวิชานี้
ไปสังเกต วิเคราะห อยางมีเหตุผล
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนในการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากกรณีศึกษาที่นักศึกษานําเสนอ
- ประเมินการนําเสนอรายงานหนาชัน้ เรียน
- สอบปลายภาคโดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา และสภาพเนือ้ หาใน
บทเรียนที่ไดศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูส อน
- มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให
- มีภาวะความเปนผูนาํ -ผูตามและสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล สงเสริมใหคนควาดวยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ติดตามความกาวหนาของการทํางาน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุม
- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะทักษะในการสืบคนขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน และการนําเสนองาน
- ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาและการทํารายงาน

5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนเสริม
และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- มอบหมายใหนําเสนองานในชัน้ เรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํารายงาน และการนําเสนอหนาชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3-4

จํานวน
ชั่วโมง

- ความหมายของ MICE 3
(Meetings, Incentive
Travel, Conventions,
Exhibitions)
- ประเภทของการประชุม 3
- วัตถุประสงคของการจัด
ประชุม
- ความสําคัญของการจัด
ประชุม
- ปจจัยในการเลือก
จุดหมายเพื่อจัดประชุม
การเตรียมการและการ
6
บริหารการประชุมสัมมนา

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ผูสอน
ธัญชนก บุญเจือ

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ธัญชนก บุญเจือ

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ธัญชนก บุญเจือ

5

ปญหาและอุปสรรคในการ 3
จัดประชุมสัมมนา

- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ

6

กิจกรรมในชัน้ เรียน

- บทความจากหนังสือพิมพ ธัญชนก บุญเจือ
- บทความจาก Website
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรียน

3

7

การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล

3

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

8

การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล

3

9

การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล
การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล

3

- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรียน
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- กรณีศกึ ษาจากตําราเรียน

10

3

11

การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล

3

12

กิจกรรมในชัน้ เรียน

3

13

การจัดนิทรรศการ

14

การจัดกิจกรรมการสื่อสาร
(Events)

15

กิจกรรมในชัน้ เรียน

3

ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ
ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.
ขอ 1.1, 1.3, 3.2, 3.3
2.
ขอ 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3,
5.1
3.
ขอ 2.1, 2.3, 3.3, 4.1
4.
ขอ 1.2, 2.1, 2.3 3.3, 4.1,
5.1, 5.3
5.

ขอ 3.3

วิธีการประเมิน
กิจกรรมในชัน้ เรียน
รายงานเดีย่ ว

สัปดาหที่
ประเมิน
3, 6, 9, 12
5, 8

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

Case Study
รายงานกลุม

11, 14
15

20 %
10 %

ขอสอบปลายภาค

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการประชุมสัมมนา
1.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2546).เอกสารการสอน ชุดวิชาการ
จัดการธุรกิจการจัดประชุม. หนวยที่ 1-15. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2546).เอกสารการสอน ชุดวิชาการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล. หนวยที่ 1-15. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Turner, Krista.2004.Entrepreneur magazine’s start your own event planning service.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทําโดย
 การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใชผลการเรียนและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
นําที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหวางการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน และเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทําแบบประเมินมาใชปรับปรุงแผนการสอน
นําผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทุกป

