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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3413313    การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ 
                                                (Business  Event  Management)    
     
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง ส านักงานคณะ       
  โทร.  081-9216253   E-mail.  farlangthong@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)     - 
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.       E-mail.    
  2)                             - 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องส านักงานคณะวิทยาการจัดการ  
โทร.       E-mail. 
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/2559  ชั้นปีท่ี  2  ระบุตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไมมี  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2559 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการ 
                    งานกิจกรรมทางธุรกิจในการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร       
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :              
  1) ผู้เรียนมีความรู้แนวคิดและหลักการจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ 
  2)  ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ 
  3)  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ  
  4)  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  เพิ่มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ web based รวมทั้งน าผลงานวิจัยใหม่ ๆ  มาเสริมในเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าว 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา    

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน  แผนการด าเนินงานและกรอบเวลาการเตรียมการ  
รูปแบบการจัดกิจกรรม  ดัชนีตัวช้ีวัดผลงาน  การจัดต้ังคณะกรรมการและวางแผนก าลังคน  การ
วางแผนด้านการเงินและงบประมาณ  การจัดหาจัดสรร/ผู้สนับสนุน  การก าหนดและคัดสรร
กลุ่มเป้าหมาย  การประชาสัมพันธ์ โปรแกรมงานและการเชิญ  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ๆ  
การจัดการสถานที่จัดงาน  การประเมินผลการจัดงาน  รายงานสรุปและจดหมายขอบคุณ 

Background and purpose of the work.  Action plan and timetable 
arrangements.  Pattems of activity. Index performance indicators.  The committee 
and manpower planning.  Financial planning and budgeting.  Supporters selection 
and allocation.  Identification and selection of target group.  Public relations. Work 
program and invitation.  The production of publications and other materials.  
Location management.  Event evaluation. Reports and thank you letters. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนช่ัวโมงบรรยาย                   45  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6  ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
 จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ช่ัวโมงภาค
การศึกษา  
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 3.1 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา 13.00 - 
  16.30 น. ห้อง 3201  โทร...  3022   
 3.2  อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail; farlangthong@hotmail.com 
  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pikul-su@hotmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่ก าหนด (ปรับตารางเป็นหน้าขวางได)้ 

     ให้ระบ ุ  - จาก curriculum Mapping ที่ก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 มวิีนัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
      1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.3  ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     1.5  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จ าลอง 
3.โครงการกลุ่ม 
4.การสังเกต 
5.การสัมภาษณ์ 
6.การน าเสนองาน 
7.ข้อสอบอัตนัย 
8.ข้อสอบปรนัย 
9. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัต ิ
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
10. การประเมินตนเอง 
11. การประเมินโดยเพื่อน 
 
 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎี 
     2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
     2.3 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกันกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ   
 2.4 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
    2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูC้o-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
    3.2 มีความสามารถสาธิตในการแก้แก้ปัญหา 
    3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ปฏิบัต ิ
    3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
     
 
 

3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
    4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพ 
4.3 สามารถท างานกับผู้อื่นได้อย่างด ี 
    4.4 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีๆ  
    
 
 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร 
    5.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติฯ 
    5.4 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะ
ปฏิบัต ิ
 

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 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

ทุกรายวิชาต้องมีครบทุกด้าน  
 จะเป็นจุดด าหรือจุดขาวก็ได้ 
ยกเว้นด้านทักษะปฏิบัติ ให้
ก าหนดเฉพาะรายวิชาที่เน้นด้าน
ปฏิบัติ 

 - - - - -  - - -    - -  - - -  - - - - - 

3413313 การจัดการงานกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

              -           
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้  
 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 1 
 

- ปฐมนิเทศ 
- แนวการสอนการวัดและ
ประเมินผล 
 

- อธิบายแนวการสอน  
- อภิปรายและสรุปแนวทางการ
วัดและประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ผลิตภัณฑ์
ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -โครงการกลุ่ม 
-ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
-การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 2 
 

- ความหมายของ Event 
management 
- ความเป็นมาของ Event 
- วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ผลิตภัณฑ์
ของจริง ฯลฯ  

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 3-4 - รูปแบบของการจัด Event 
- การบริหารการจัดงาน Event
และกรอบเวลา 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาตามหัวข้อ  
- การน าเสนอและอภิปราย 
- กรณีศึกษา 
 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 5 
 

- สภาพแวดล้อมของการจัดงาน 
Event 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ผลิตภัณฑ์
ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 6-7 
 

- การจัดตั้งคณะการการ การ
วางแผนอัตราก าลังคน และการ
สร้างทีมงาน 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 8 สอบกลางภาค       อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 9 
 

- การวางแผนด้านการเงินและ
งบประมาณ 
- การจัดหาผู้สนับสนุน 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ
น าเสนอ 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง  วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 10 - การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- การประชาสัมพันธ์โปรแกรม
งาน 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง  วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 11 - การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุ
อ่ืน ๆ การจัดสถานที่จัดงาน  
- ดัชนีตัวชี้วัดผลงาน  
- การประเมินผลการจัดงาน 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ
น าเสนอ 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง  วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 12 - การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ  - การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ
น าเสนอ 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง  วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 13 - แนวโน้มการด าเนินธุรกิจ 
Event 

- การแบ่งกลุ่มกรณีศึกษาของ
องค์การธุรกิจ 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น 
ภาพน่ิง  วิดีทัศน์ สไลด์ 
ผลิตภัณฑ์ของจริง ฯลฯ 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 14 - การจัดท ารายงานและ
จดหมายขอบคุณผู้สนับสนุนงาน  

- ให้แต่ละกลุ่มร่างการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ  

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
เรียนการสอน ด้วย 
Powerpoint 

3 0 3 -ค าถามอัตนัย 
-แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ท่ี 15 - การน าเสนองาน Event ของ
แต่ละกลุ่ม 

- การแบ่งกลุ่มน าเสนอตาม
ลักษณะงาน Event ก าหนดเวลา
15-20 นาที/กลุ่ม 

สื่อต่าง ๆ ประกอบการ
น าเสนอ  เช่น ภาพน่ิง  
วิดีทัศน์ สไลด์ ผลิตภัณฑ์
ของจริง ฯลฯ 

0 3 0 -แบบประเมินวัดผลการ
น าเสนองาน Event 

อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 16 สอบปลายภาค       อ.ดร.สิทธิชัย    
ฝรั่งทอง 

รวมจ านวนชั่วโมง 45     

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อย
ตามผลการเรียนรู ้  
ทักษะ 5 ด้าน เช่น  
1.1, 1.2, 1.3, …. 

เช่น การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15 10% 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน ทุกสัปดาห ์  
 การสอบกลางภาค 8 20% 
 การน าเสนองาน/การรายงาน  30% 
 การสอบปลายภาค 17 40% 

รวม 100% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน   
-  เอกสารประกอบการบรรยาย  (Handout)  อ. ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง คณะวิทยาการจัดการ 
-  กฤตย์  พัตรปาล. 2550. กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
-  บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา. 2554. ธุรกิจไมซ์ (MICE  Business). นนทบุร ี: เฟิร์นข้าหลวง. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม   
- เว็บไซต์ของการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานพัฒนาและส่งเสริม SME 

 - วารสารวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

- นิตยสารทางการตลาด เช่น นิตยสาร Brandage  Marketeer เป็นต้น 
 - นิตยสารด้านการบริหารธุรกิจ เช่น นิตยสาร MBA  Modern Manufacting เป็นต้น 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1   การใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.2   การสนทนาซักถามกลุ่มนักศึกษา 
1.3   ข้อเสนอแนะประจ าวิชาผ่าน E-mail 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   
- การสังเกตการณ์สอนเป็นระยะ  ๆ
- การสัมมนากลุ่มผู้สอน 
- การทบทวนผลการประเมินประจ ารายวิชา 

 
3. การปรับปรุงการสอน  :  การสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนประจ ารายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมินประจ ารายวิชา แบบทดสอบย่อย
แบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :    
 -  การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 -  การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 -  การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
   
 
 

ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                                (อ.ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง) 

 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                          (..................................................) 


