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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3213004   การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อ 

        เป็นรางวัล (MICE) 
           (Meeting Incentive Convention and Exhibition  
      Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

อาจารย์อนุชิต จันทรโรทัย 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง 9101-5      

  โทร.  0846665426   E-mail.  anuchit.aj@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที ่ 3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์อุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ                                               
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องความหมายและความเป็นมาของการ
ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ประเภทและรูปแบบการของจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งผลต่อการจัด
ประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ การด าเนินงานและบริหารการประชุมและจัดนิทรรศการ การ
สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เทคนิคการประสานงานและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือเป็นการปรับเนื้อหาของรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น   
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

ความหมายของการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภท
และรูปแบบการของจัดประชุมและการจัดนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่เกื้อหนุน
ส่งผลต่อการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ การด าเนินงานและบริหารการประชุมและจัด
นิทรรศการ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เทคนิคการประสานงานและการเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Definitions of conference, seminar, and exhibition, and tourism as a reward; 
types and forms of domestic and international conferences and exhibitions; factors 
contributing to conferences, seminars, and exhibitions; operations and management 
of conferences and exhibitions; generation of customer satisfaction; and techniques 
of coordination and offering to be the host of a conference, seminar, exhibition, and 
tourism as a reward for agencies involved  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   30  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ    30  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  75  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา  : สอนเสริม / ให้ค าปรึกษาตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย  
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   

- อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษาตามที่มีนัดหมายเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามต้องการ
ของนักศึกษา 

- อาจารย์ประจ าวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน 
anuchit.aj@hotmail.com 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการ
ปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีภาวะผู้น า 
 1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 
 

1. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียน 
2. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. พิจารณาจากการเข้าเรียน การแต่งกาย และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและท ากิจกรรม
กลุ่มหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง กว้างขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 

 
1. การบรรยายในชั้นเรียน และการถาม 
2. มอบหัวข้อท ารายงาน 
3. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการ
สอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
1. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลาย
ภาค 
2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและ
รายงาน 
3. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้งและสังเคราะห์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิง
วิทยาศาสตร์ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
 3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
1. กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจไมซ์ 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
1. ประเมินจากการอภิปราย การบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากการปฏิบัติจัดนิทรรศการและการ
จัดประชุมสัมมนา 
3. การสอบข้อเขียน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 3.3 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 
และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มาพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
 4.2 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. การน าเสนอรายงาน 

 
 
 
1. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
2. ประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
 5.3 สามารถใช้เทคโนดลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สอนโดยมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์ 
2. สอนโดยน าข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมน่าสนใจ
และทันสมัย 

 
 
1. การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
2. การสื่อสารและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

การจัดการประชุม สัมมนา 
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว 

     -     -  -     -       -    -               
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

- ปฐมนิเทศรายวิชา 
- ความหมายและความเป็นมาของ
ธุรกิจไมซ์ 

- ปฐมนิเทศ  
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนกอ่นการสอน  
- บรรยาย/ อภิปราย  

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่2 ความส าคัญและประโยชนแ์ละ
องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่3 ศักยภาพและความส าเร็จของธุรกิจ
ไมซ์ในประเทศไทย 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่4 การด าเนินธุรกจิการจัดประชุมของ
องค์กร (Meetings หรือ M) 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่5 การด าเนินธุรกจิการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวัล 
(Incentives หรือ I) 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่6 การด าเนินธุรกจิการจัดประชุม
นานาชาต ิ
(Conventions หรือ C) 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่7 การด าเนินธุรกจิการจัดงานแสดง
สินค้า (Exhibitions หรือ E) 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่8 การเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัด
งานหรือการประมูลงาน 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 - รายงานรูปเล่มของนักศึกษา 
- การน าเสนอของนักศึกษา 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

- นักศึกษาจัดท ารายงานการเสนอตัว
ขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานหรือการ
ประมูลงาน 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มแข่งขันการเสนอตัว
ขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

สัปดาห์ที ่9 สถานที่จัดธุรกจิไมซ์ - บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม 
- ใบงาน 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที่ 10 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับธุรกจิจัดการประชุม 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่11 การตลาดธุรกจิไมซ์ - บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่12 การจัดการธุรกิจไมซ์และปัญหาของ
การจัดการธุรกิจไมซ์ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่13 องค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ไมซ์ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่14 นักศึกษาจัดการประชุม สัมมนา ใน
หัวข้อเกีย่วกับอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเท่ียวที่สนใจ 
 
 

ก ากับดแูลให้งานสัมมนาเป็นไปอยา่ง
ราบรื่น 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 - การปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่15 - วิเคราะห์การจัดประชุมสัมมนาที่
ผ่านมา ว่ามีข้อด ีข้อเสีย หรือปัญหา
อย่างไร พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 
- ทบทวนเน้ือหาทั้งหมด 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชั่วโมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.3, 3.1, 
 

การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 10% 

1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2 

การจัดงานประชุมสัมมนาภาคปฏิบัติ  14 -15 25% 

1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3 

การน าเสนองาน/การรายงาน 
งานคู่ 

8 
9 

20% 
5% 

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 การสอบปลายภาค 16 40% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
รองศาสตราจารย์บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.2559.ธุรกิจไมซ์ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้ง 

แอนด์พับ ลิชซิ่ง, นนทบุรี  
นีลนารา วงษ์เกิด.2553.การจัดการประชุม : มหาวิทยารามค าแหง, กรุงเทพฯ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.2548.ธุรกิจท่องเที่ยว MICE : ห้าง 
    หุ้นส่วนจ ากัด พลอยการพิมพ์, เชียงใหม่ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด 
และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้  

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
-  แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   
 - การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  :   

การจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
สอน เช่น การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :   

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง 
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษา  
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิด 
คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง 
เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 

อาจารย์อนุชิต  จันทรโรทัย 


