รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3663208 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดประชุมและสัมมนา
(ภาษาอังกฤษ) Conference and Seminar

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
รายวิชาการจัดการปฏิบัติการ รหัสวิชา 3663208 เปนรายวิชาที่กลาวถึงความหมาย ประเภท
รูปแบบของการจัดการประชุมสัมมนาการเตรียมการและการบริหารการประชุมสัมมนา การประยุกตใช
อุปกรณ เครื่องมื อและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานประชุม การบริห ารงบประมาณการจัดประชุมและ
สัมมนา กระบวนการและเทคนิคการจัดการประชุม สัมมนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ประชุมสัมมนา
อาจารย ผู จั ด ทํ า มคอ.3 รายวิ ช า การจั ด การประชุ ม สั ม มนา หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการใหขอมูล ซึ่งผลการจัดทํา
มคอ.3 เปนการทบทวนการปฏิบัติงานของอาจารยผูสอน ของสาขาวิชาการจัดการ ชวยใหคณะไดรับทราบ
ขอที่ควรปรับ ปรุงตามตัวบงชี้ตางๆ ที่ เปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป
วันเพ็ญ ควรสมาน
อาจารยผูสอน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
9
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663208 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการประชุมและสัมมนา
(ภาษาอังกฤษ) Conference and Seminar
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
…………………………………………………………..
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
27 ธันวาคม 2554
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 15 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อศึกษาถึงการวางแผน และการบริหารจัดการงานประชุมสัมมนา
2. เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีตาง ๆ ที่ใชเพื่อการบริหารจัดการ
3. เพื่อศึกษาและเขาใจระบบการบริหารงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ และสามารถ
วิเคราะหแกปญหา สรางแนวทางปฏิบัติในอนาคตได
4. เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอการ
วางแผน และการบริหารงานตางๆได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อความรูความเขาใจถึงการวางแผน และการบริหารงานประชุมสัมมนา
2. เพื่อความรูความเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญ และเทคนิควิธีตาง ๆ ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน
3. เพื่อความรูความเขาใจแนวคิดในการวางแผน การบริหารงาน และสามารถวิเคราะหแกปญหา
สรางแนวทางปฏิบัติในอนาคตได
4. เพื่อความรูความเขาใจบทบาทและหนาที่ของผูบริหารงานในแบบองครวม
5. เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอการ
วางแผน และการบริหารงานประชุมสัมมนาได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความหมาย ประเภท รูปแบบของการจัดการประชุมสัมมนาการเตรียมการและการบริหารการ
ประชุ มสัมมนา การประยุ กตใช อุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยีส ารสนเทศในงานประชุม การบริหาร
งบประมาณการจัดประชุมและสัมมนา กระบวนการและเทคนิคการจัดการประชุม สัมมนา ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการจัดการประชุมสัมมนา
Definitions, types and formats of conference and seminar, preparation of
conference and seminar, application of equipments and information technology in
conference and seminar, budget administration for conference and seminar, procedures
and techniques of conference management, problems of conference management
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
2 ชั่ ว โมงหากมี ค วาม
ไมมี
จํ า เป น โดยจะประเมิ น
จากผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของนักศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
สัปดาหละ 3 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานทาง
โทรศัพท และ E-MAIL และ E-MAIL ADDRESS สวนตัวใหทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1.มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ
ไม เ อารั ด เอาเปรี ย บต อ ชุ ม ชน
ส ถ าน ปร ะก อบ กา ร ผู ว าจ า ง
พนักงาน สิ่งแวดลอม
 1.2 เคารพกฎระเบียบ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ประกอบธุรกิจ
 1.3 มีความเปนผูนําใน
การบริ ห ารจั ด การ และสถาน
ประกอบการที่รับผิดชอบ

2. ดานความรู
2.1 มี การแบงขนาดและ
ประเภทของงานประชุ ม สั ม มนา
วิธีบริหารจัดการทรัพยากร ความ
เชื่ อ มโยงของงานประชุ ม สั ม มนา

2.วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอน การมอบหมายงาน การ
เขารวมทํากิจกรรมในชั้นเรียน
(1) สรางวัฒนธรรมองคการในชั้น
เรียน เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐาน
ใหกับนักศึกษา ในการรักษาระเบียบ
วินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวน
รวมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา
การแตงกายใหเหมาะสมตาม
กาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหนาที่
และความซื่อสัตยสุจริต
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
ระหวางการสอน สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษา โดย
การจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนา
จิตสาธารณะ การศึกษาดูงาน และ
การทําประโยชนใหกับชุมชน
กิจกรรมภายใน ไดแก การยกยอง
ชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบเปนที่ประจักษ นักศึกษาที่ทํา
ประโยชนใหกับสังคม
(3) ปฏิบัติตนเองเปนแบบอยางใหกับ
นักศึกษา
การบรรยาย / วิเคราะหกรณีศึกษา
/กิจกรรมทํารายงานเดี่ยว / กิจกรรม
การจัดทํารายงานกลุม
(1)สอนแบบเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
มุงเนน ใหผูเรีย นมีความรูและความ

3.วิธีการวัดและประเมินผล
พิจารณาจากการอางอิง
เอกสารตางๆ การคนควา
ขอมูลการทํางานสง การ
สังเกตจากขอมูลที่ศึกษา
คนควา
(1)ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2)ประเมินจากการแตงกาย
ของนักศึกษาทีเ่ ปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3)ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายรายกลุมและบุคคล
(4)ประเมินจากงาน /กิจกรรม
/กรณีศึกษา /การศึกษาดูงาน
/รายงาน ที่ไดรับมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

พิ จ ารณาจากการวิ เ คราะห
กรณี ศึ ก ษารายงานเดี่ ย ว /
กิ จ กรรมการจั ด ทํ า รายงาน
กลุม/การนําเสนอในชั้นเรียน
(1)ประเมินจากการสอบปลาย
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1.มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา
กับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ

3. ดานทักษะทางปญญา
 3 . 1 พั ฒ น า ใ น ก า ร
วิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อ
สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
ใหเปนผูประกอบการที่มีวิสัยทัศน
กว า งไกล ทั น ต อ สถานการณ
ปจจุบันเพื่อสรางโอกาสใหกับธุรกิจ
ของตน

2.วิธีการสอน

3.วิธีการวัดและประเมินผล

เขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สํ า คั ญ ในเนื้ อ หารายวิ ช าการจั ด
ประชุมสัมมนา
(2) อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ
ใน ห อ ง เรี ย น ลั กษ ณ ะข อ งก า ร
ประชุมสัมมนาแตละประเภท
(3) การทํางานกลุมและงานเดี่ยว
(4) วิเคราะหกรณีศึกษาตามหัวขอที่
กําหนดให

ภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย
(2)ประเมินจากการมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นการ
อภิปรายกลุม
(3)ประเมินจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเขาใจ
ของนักศึกษา
(4)ประเมิ น จากรายงานที่
นั ก ศึ ก ษาได ทํ า การศึ ก ษา
ค น คว า พร อ มการนํ า เสนอ
หนาชั้นเรียน
พิจารณาจากคุณภาพของงาน
การอภิปราย ระดมสมอง
ที่ไดรับมอบหมาย / งานกลุม
วิเคราะหกรณีศึกษา /กิจกรรมทํา
รายงานเดี่ยว / กิจกรรมการจัดทํา งานเดี่ยวและกิจกรรม การมี
สวนรวม การมีภาวะผู
รายงานกลุม
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถในการรับปญหา
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความ อุปสรรคตางๆ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ (1) ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใชขอสอบแบบ
สําคัญในเนื้อหารายวิชาวิชาการ
ปรนัย
จัดการการปฏิบัติการ
(2) ประเมินจากการวิเคราะห
(2) สอนโดยการใชกรณีศึกษา
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเขาใจ
ทางดานวิชาการจัดการ
ของนักศึกษา
ประชุมสัมมนา ในปจจุบัน
(3) ประเมินจากการมีสวน
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุม
สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด รวมในการแสดงความคิดเห็น
การอภิปรายกลุม
เพื่อวัดความเขาใจและเสริมสราง
(4) ประเมินจากรายงาน/
ความรูใหมๆ
(4) กําหนดใหนักศึกษาสืบคนขอมูล โครงงานที่นักศึกษาไดทา
การศึกษาคนควา สามารถ
และจัดทํารายงานทางดานการ
แกไขปญหาทางดานการจัด
จัดการประชุมสัมมนา ที่ไดรับ
มอบหมาย วิเคราะห ศึกษาองคกร ประชุมสัมมนา ไดอยาง
เหมาะสม พรอมการนําเสนอ
ธุรกิจที่มีการดําเนินงานจริง
สถานการณจริง วิเคราะหการ
ดําเนินงานขององคกรนั้นๆ สรุปเปน
รายงาน หรือโครงงาน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
1.มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํางานเปน
กลุมและมีทักษะในการทํางานเปน
ทีมสรางความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนดวยกัน
4.2 สามารถแสดง
ทักษะความเปนผูนําและผูตามใน
การทํางานที่เปนทีม
4.3 มีทักษะการเรียน
ดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ การ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
จําเปนตอการทําธุรกิจการ
วิเคราะหขอมูลที่กําหนดให ได
อยางมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถสื่อสาร
เพื่ออธิบายและสรางความเขาใจใน
รูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่
แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจ
และขอมูลอื่น
 5.3 สามารถสืบคน
ขอมูลจากหลายแหลง และมี
ประสิทธิภาพดวยตนเองเพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
ใชงานตามสถานการณแวดลอม
ทางธุรกิจ

2.วิธีการสอน

3.วิธีการวัดและประเมินผล

พิจารณาจากการ
(1)ประเมินจากพฤติกรรมใน
หองเรียน เชน การเขาเรียน
การมีสวนรวมในกิจกรรมใน
หองเรียนพฤติกรรมการ
(1) การเรียนแบบมีสวนรวม
ทํางานเปนทีม และการสงงาน
ปฏิบัติการ
(2)ประเมินจากการนําเสนอ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /
กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) โดยเนน ผลงานตางๆ /รายงาน (กลุม)
ความรูที่ไดศึกษาในชั้นเรียน เพื่อดู และการเปนผูนํา ผูตามในการ
ความสามารถในการทางานเปนทีม อภิปรายซักถาม
กลาที่จะแสดงภาวะผูนา ผูตามได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ
การวิเคราะหกรณีศึกษางานเดี่ยว
การ งานกลุม กิจกรรมกลุม การ
อภิปราย

เทคนิคการสืบคนขอมูล การสืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมงานเดี่ยว กิจกรรมงานกลุม/
โครงงาน และการอภิปราย
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก Website สื่อ
การสอน e-learning และการทํา
รายงาน โดยมีการอางอิงแหลงที่มา
ของขอมูลที่นาเชื่อถือ
(2) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษา
คนควา โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอรดวยตนเอง

พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การศึกษาดูงาน การสื่อสาร
การซักถาม การฟง การอาน
การเขียน การพูด รายงาน
จากวิเคราะหกรณีศึกษา
รายงานที่ไดรับมอบหมาย
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลที่เปนประโยชน
การใชสื่อในการนําเสนอ
ขอมูล ไดอยางเหมาะสม
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
1-2

แนะนําบทเรียน ชี้แจงการสอน การ
วัดประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
1.แนะนํา เนื้อหาวิช า วั ตถุป ระสงคของ
วิชาการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.การบรรยาย โดยให นั ก ศึ ก ษาร ว ม
อภิ ป รายประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาระการเรียนรู
3.ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
วิเคราะหกรณีศึกษาหรือจัดทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง

6

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นั ก ศึ ก ษาตอบคํ า ถามหรื อ ให นั ก ศึ ก ษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา หรือ
จัดทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง

บทที่ 1 ความหมายและคําจํากัด
ความ ของการประชุมสัมมนาและการ
จัดนิทรรศการ
Learning Outcome

1.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ
2.บอกความหมายและความสําคัญ
ของการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการได

3-4

บทที่ 2 ประเภทของการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการ
Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
(ระบุลําดับ)
จุดมุงหมาย
รายวิชา
ผศ.ดร.วันเพ็ญ
เอกสารประกอบการ เพื่อความรูความ
ควรสมาน
เรียน การจัดการการ เขาใจถึง
ปฏิบัติการ สื่อการสอน ความหมาย
: Power Point Slide ความสําคัญและ
และ/หรือ คลิป
เทคนิควิธีตาง ๆ ใน
มัลติมีเดีย การใช
การวางแผนการ
Social Media
ดําเนินงาน
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
เอกสารประกอบการ เพื่อใหเรียนรูและ ผศ.ดร.วันเพ็ญ
เรียน การจัดการการ เขาใจ ความสําคัญ ควรสมาน
ปฏิบัติการ สื่อการสอน เทคนิควิธีตาง ๆ
: Power Point Slide ของการ จัดประชุม
และ/หรือ คลิป
และการจัด
มัลติมีเดียการใช
นิทรรศการ
Social Media
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มคอ. 3
2. มีความรูในการจัดประชุมและ

การจัดนิทรรศการ

3. ยกตัวอยางความรูในการจัด

5

6-7

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการได
บทที่ 3 ความเกี่ยวของกับธุรกิจ
อื่นๆ สิ่งจําเปนพื้นฐานและปจจัย
เกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ
ประชุม สัมมนา และการจัด
นิทรรศการ
Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ สิ่งจําเปน
พื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนในการ
ดําเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา
และการจัดนิทรรศการ
2.บอกความจําเปนพื้นฐานและ
ปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนิน
ธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการ
จัดนิทรรศการได
บทที่ 4 การเตรียมการและการ
บริหารการประชุม สัมมนา
Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจ เทคนิค
การจัดสัมมนา และการบริหาร
การประชุม สัมมนา

3

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นั ก ศึ ก ษาตอบคํ า ถามหรื อ ให นั ก ศึ ก ษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา หรือ
จัดทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง

เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการสอน
: Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดียการใช
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

เพื่อใหเรียนรูและ ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
เขาใจบทบาท
หนาที่ผูจัด
สิ่งจําเปนและปจจัย
ในการจัด
ประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ

6

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
- ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงาน ทายชั่วโมง

เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการสอน
: Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดียการใช

เพื่อใหเรียนรูและ
เขาใจ นําไป
ประยุกตใชใน
สถานการณจริง
และเปนประโยชน
ตอการวางแผน

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
2.บอกถึงการเตรียมการ เทคนิค
การจัดสัมมนา และการบริหาร
การประชุม สัมมนาได

8-9

บทที่ 5 การเตรียมการและการ
บริหารการประชุม สัมมนา
Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจใน
สถานการณจริง ขั้นตอนการจัด
สัมมนาสําหรับหนวยงานหรือ
องคการธุรกิจ
2. ยกตัวอยางองคการธุรกิจใน
การจัดประชุมสัมมนาได

6

วิศวกร บรรยายโดยมีสื่อประกอบการ
บรรยาย
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

10

บทที่ 6 การบริหารราคา และ
การสรางความพอใจให
ผูใชบริการ

3

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา

Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
วิศวกร บรรยายโดยใช
สื่อ : Power Point
Slide และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
วิทยากร นําเขาดู ชุด
ควบคุมกําลังการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ
การผลิต และกําลังคน
การผลิต
เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการสอน

และการบริหารงาน
ประชุมสัมมนาได

เพื่อใหเรียนรูและ
เขาใจถึงการ
วางแผน และการ
บริหารงาน
ประชุมสัมมนา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

เพื่อใหเรียนรูและ
เขาใจใน การ
วางแผน การ

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ ใน
บทบาทหนาที่ ผูจัดสัมมนา
2. บอกความสําคัญของการ
บริหารราคา และการสรางความ
พอใจใหผูใชบริการ

11-12

บท ที่ 7 ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร า ง
ความสัมพันธระหวางผูใชบริการ
ตอการพัฒนาธุรกิจแบบใหม
Learning Outcome
1.มี ค วามรู ค วามเข า ใจบทบาท
และหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารงานใน
แบบองครวม
2.อธิ บ ายถึ ง กระบวนการสร า ง
ความสัมพันธระหวางผูใชบริการ
ตอการพัฒนาธุรกิจแบบใหมได

6
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บทที่ 8 การตลาดในธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

3

Learning Outcome

ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
: Power Point Slide
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
และ/หรือ คลิป
- ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงาน ทายชั่วโมง มัลติมีเดียการใช
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
เอกสารประกอบการ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให เรียน การจัดการการ
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ปฏิบัติการ.สื่อการสอน
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
: Power Point Slide
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
และ/หรือ คลิป
- ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงาน ทายชั่วโมง มัลติมีเดียการใช
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
เอกสารประกอบการ
- ระหวางการบรรยาย มีการตั้งคําถามให เรียน การจัดการการ
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ปฏิบัติการ สื่อการสอน

บริหารงาน และ
สามารถวิเคราะห
แกปญหา สราง
แนวทางปฏิบัติใน
อนาคตได

เพื่อใหเรียนรูและ
เขาใจบทบาทและ
หนาที่ของผู
บริหารงานในแบบ
องครวม

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

เพื่อใหเรียนรูและ
เขาใจใน ถึงการ
บริหารงาน

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
1.มีความรู ความเขาใจ การจัด
ประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ

2.อธิบายถึงการตลาดในธุรกิจการ

จัดประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการได

14-15

การนําเสนอโครงงาน

6

Learning Outcome

1.พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห แยกแยะ
2.มีความรูความเขาใจเนื้อหาการจัด
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

16

สอบปลายภาค

1.30

ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
: Power Point Slide
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
และ/หรือ คลิป
- ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงาน ทายชั่วโมง มัลติมีเดียการใช
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
นักศึกษานําเสนอโครงงาน
การนําเสนอผาน
ระหวางการนําเสนอ นักศึกษาในชั้นเรียน สื่อ : Power Point
รวมซักถามประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ Slide และ/หรือ คลิป
สาระการเรียนรูของโครงงาน
มัลติมีเดียการใช
Social Media
ประกอบการนําเสนอ

ขอสอบปรนัย

ประชุมสัมมนา
และการจัด
นิทรรศการ

การฝกปฏิบัติจริง ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ในการนําเสนอ การ ควรสมาน
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพูด
การอาน การตอบ
คําถาม การแกไข
ปญหาเฉพาะหนา
บุคลิกลักษณะ
ทาทาง ภาษากาย

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3

ผลการเรียนรู
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
3.1, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
1-7 และ 8-15
40%

การจัดทํางานเดี่ยวและ
งานกลุม
- การเขาชั้นเรียน
1-15
- การมีสวนรวมใน
การถามตอบและอภิปราย
การสอบปลายภาค
1- 15

20%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
รุงเพชร ปนงาม. (2560). การสัมมนาในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกษม วัฒนชัย. (2551). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประชุม กรุงเทพมหานคร พัฒนาศึกษา
สมิตร สัชฌุกร. (2552). การประชุมที่เกิดประสิทธิผล. กรุงเทพมหานคร.สายธาร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
CD ประกอบเอกสารการสอน
4. WEBSITE อางอิง
http://www.usciamodalsilenzio.org
http://www.dcbsdcon.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝกปฏิบัติ
2.3 รายงานการคนควาตางๆ ที่มอบหมาย
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2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยผูสอนในหลักสูตรและอาจารยอื่นในสาขาวิชาและนําผลการ
ประเมินในขอ 1 และ 2 มาใชเพื่อการดําเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแลว ผูประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป

15

