
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

 

 

 

รหสัวชิา  08-113-309 ชือ่วชิา การจัดงานประชุม นิทรรศการ 
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

(Meetings Incentives Conventions and Exhibitions) 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวชิาชีพบังคับทางการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวจุติมา บุญมี  
ผูสอนนางสาวจุฑามาศ พรหมมา 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 
 

    



 

 

 

สารบญั 
  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 12 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

   สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา  
     08-113-309    การจัดงานประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล                                  

 (Meetings Incentives Conventions and Exhibitions) 
2.  จํานวนหนวยกิต 
      3 หนวยกิต (3-0-6) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
      หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพบังคับทางการทองเที่ยว  
 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   อาจารยจุติมา  บุญมี โทรศัพท   095-4297754 

 อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พ้ืนที่ตรัง) 
อาจารยผูสอน             อาจารยจุฑามาศ  พรหมา  โทรศัพท   084-3309981 
                       อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  

      ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา  2558  ช้ันปที่  3 
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
      ไมมี 
 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
      ไมมี 
 

8.  สถานที่เรียน 
      อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
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9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
         18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
       เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจในเรื่อง MICE ความสําคัญของธุรกิจ MICE กระแสแนวโนม
การเติบโตและบทบาทของธุรกิจ MICE การจัดการธุรกิจ MICE ในรูปแบบตาง ๆ การวางแผนและการ
บริหารการดําเนินงาน การเจรจาตอรอง กับธุรกิจที่เกี่ยวของ การตลาด การประเมินผล เพ่ือใหสามรถ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของ MICE ในอุตสาหกรรมบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
        เปนการเตรียมความพรอมดานการจัดการอุตสาหกรรม MICE ใหตอบสนองตอความตองการ
บุคลากรดานน้ี โดยพัฒนารูปแบบการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
โดยใชกรณีศึกษาหรือสถานการณที่เกี่ยวของมาชวยในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งนําเน้ือหาในรายวิชา
ไปบูรณาการรวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
       ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการนําเที่ยวเพ่ือ
เปนรางวัล การวางแผนการจัดการ การตลาด เทคนิคการประสานงาน ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัด
งาน ระหวางงาน และหลังการจัดงาน  

Definitions, importance, and types of MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and  
Exhibitions); organizing procedures, marketing, techniques for coordinating, methods of pre 
event, during and post events 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45 ช่ัวโมง ไมม ี 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1 ในเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ณ. หองพักอาจารยสาขา               

การโรงแรมและการทองเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตตรัง 
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3.2 นอกเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพ่ือรับคําปรึกษาผานระบบเครือขาย Internet เชน 

Facebook, Line, Email  
 

4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

                             

 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี  
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ
พัฒนาทักษะดานการนําเที่ยวอยางมืออาชีพ
กิจกรรมยอยที ่ 3 ดูงานโรงแรมภาคใต 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: มกราคม 2559 
  
 
 

1.ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การจัดรูปแบบการทองเที่ยว
แบบใหรางวัล 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง:  
บทที่ 6 การจดัรูปแบบการทองเที่ยวแบบใหรางวัล
(Incentive) 
3.รายละเอียด: การนําเสนอโปรแกรมเพ่ือใหรางวัล 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญม ี
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 10 

 
6.  แผนการนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสรจ็สิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ 
พัฒนาทักษะปฏิบัติการมัคคุเทศกดานการ
ทองเที่ยวอยางมืออาชีพ กิจกรรมยอยที่ 3 
โครงการเปดโลกการโรงแรมและการทองเที่ยว 
2.วันดําเนินโครงการ: 7 กุมภาพันธ 2558 
3.ผลการประเมิน : 88.73 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: การจัด
นิทรรศการและการแสดงสินคา 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง: 
หนวยที่ 8 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา 
(Exhibition) 
หัวขอ การจัดงานนิทรรศการทางการทองเที่ยว 
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ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ 85.48 
2.ดานความรูความเขาใจ 90.00 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

87.50 

 

3.รายละเอียด: การจัดบูธแสดงสินคาทางการทองเที่ยว 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญมี 
5.สัปดาหที่สอน: 14 

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 1.  คณุธรรม จริยธรรม 

    1.1  ผลการเรยีนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 

       (1)  มีความซื่อสัตย สุจรติ และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยง 

ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     (2)  มีทศันคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน          
และการปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 

         (3)  มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกจิกรรมเพ่ือการพัฒนา  

เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนํา 

     (4)  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
   1.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
         (1)  ใหความสําคัญในการสรางวินัย มีกติกาในการสรางวินัยในตนเองเชน การเขาเรียนตรงตอ
เวลา การสงงานภายในกําหนด  
         (2)  สอนโดยสอดแทรกเร่ือง ความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ การแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

              (3)  เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

              (4)  เนนเรื่องการแตงกายและการประพฤติตนที่เหมาะสม ถกูตองตามระเบียบขอบังคับ         
ของมหาวิทยาลัย 
             (5)  การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน  
     1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
         (1)  การประเมินผล โดยผูเกี่ยวของ ไดแก อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง                 
ผูใหการฝกประสบการณวิชาชีพ 
             (2)  แบบประเมินที่ใชตองครอบคลุมคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
     (3)  สังเกต  และตรวจสอบไดจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีจํานวนลดลง เชน การทุจริต           
ในการสอบ การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา การตรงตอเวลา 
     (4)  ประเมินจากผลงานกลุม การมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานและการทํากิจกรรมกลุม 
     (5)  การสอบวัดผล  
 2.  ความรู 
       2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
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             (1)  มีความรูในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง            
เปนระบบ เปนสากล และทนัสมัยตอสถานการณโลก 

     (2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       (3)  มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรู        
ในงานอาชีพ 
    2.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาการเรียนรูดานความรู 
              (1)  จัดลําดับรายวิชาใหมีเน้ือหาสอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรูและทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน การใชัสื่อ และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน   
             (2)  ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรูโดยเนนสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง                 
การนําหลักการทางทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
             (3)  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง  การศึกษาดูงาน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
             (4)  การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
        2.3  กลยทุธการประเมนิผลการเรียนรูดานความรู 
             (1)  การสอบ 
             (2)  การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
             (3)  ประเมนิจากผลจากงานที่มอบหมาย 
             (4)  ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน 
             (5)  ประเมินจากการคนควา  โครงงาน/แผนงานพิเศษ  การวิจัย          
    (6)  ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
  3.  ทกัษะทางปญญา 
    3.1  ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

          (1)  มคีวามสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอโตแยง 

และสังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้งหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 

         (2)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณ                 
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

       (3)  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมา
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
    3.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 

    (1)  การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานการจําลองสถานการณ
หรือปฏิบัติงานจริงในการวิเคราะหและแกไขปญหา 

    (2)  การสอนแบบการสัมมนา  อภิปรายกลุม  การอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนและ
แนวทางการแกไข 

    (3)  การศึกษาจากกรณีศึกษา 
    (4)  การทํากิจกรรม  โครงการ  โดยเนนการพัฒนาทักษะทางปญญา 
    3.3  กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
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    (1)  ประเมินจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การอภิปราย 
    (2)  ประเมินจากผลงาน ช้ินงานนักศึกษาไดรับมอบหมาย 
    (3)  การสอบวัดผลในรายวิชา 
    (4)  ประเมินจากกิจกรรม โครงการ  
    (5)  การทดสอบทักษะ  และความสามารถในการแกไขปญหา 

     
   4.  ทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
    4.1  ผลการเรยีนรูดานทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 

             (1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท
ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

    (2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และ           
ตรงตามมาตรฐานสากล 

    4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 
            (1)  การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
             (2)  การมอบหมายงานกลุมที่ตองมีการประสานความรวมมือกับนักศึกษาในหลักสตูรอ่ืน 
บุคคลภายนอกสถาบันหรือชุมชน 
            (3)  การทําวิจัย  ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
            (4)  การทํากิจกรรมหรือโครงงาน  การบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ        
โดยรวมมือกับอาจารย 
        4.3  กลยทุธการประเมนิการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
            (1)  การรายงานหนาช้ันเรียน  การแสดงผลงานตอสาธารณชนของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรง
ประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
            (2)  อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน 
            (3)  ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 
       (4)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคลและรายกลุม 
    5.  ทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1  ผลการเรยีนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

            (1)  มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน          
การเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       (2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม 

     (3)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม และการนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       (4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย
และการวิเคราะหขอมูล 
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        5.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชในการพฒันาการเรยีนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       (1)  ใหนักศึกษาไดสืบคนและเขาถึงขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (2)  มีการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 

                  (3)  มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย      
           5.3  กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข  การสือ่สาร         และ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
               (1)  เทคนิคการนําเสนอ 
               (2)  การใชภาษาเขียน  ภาษาพูด ประเมินจากการสรปุและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมาย
รวมกัน 
               (3)  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               (4)  การสอบภาคปฏิบัติ 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

1 ทฤษฎ ี
หนวยที ่1 ความรูทั่วไปเกีย่วกับ
ธุรกจิ (MICE)  
1.1 ความหมาย ความสําคัญของ 
MICE  
1.2 การจัดประชุมสัมมนา 
(Meeting,Convention) 

 
 
 
3 

กจิกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรียน 
 การสอนของวิชา  
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น 
 - มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- เอกสาร 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 
 
 

 
 
 

2-3 ทฤษฎ ี
หนวยที ่2 องคกรที่เกีย่วของกบั
ธุรกจิการจัดประชมุสมัมนา 
2.1 องคกรภายในประเทศ 

  
 
 
3 

กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- เอกสาร 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 องคกรระหวางประเทศ 3 
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4-5 ทฤษฎ ี
หนวยที ่3 การเตรยีมการจัด 
ประชมุสมัมนา 
 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- power point  

อ.จุติมา บุญม ี
 
 
 
 
 

3.1 การเตรียมการกอนการจัด 
3.2 การเตรียมการระหวางการจัด 
3.3 การเตรียมการหลังการจัด 

3 

6-7 ทฤษฎ ี
หนวยที ่4 สถานทีส่าํหรับการจัด
ประชมุสมัมนา 
4.1 สถานที่จัดประชุม
ภายในประเทศ 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- เอกสาร 
- power point 
- ใบงาน 

อ.จุติมา บุญม ี
 

4.2 สถานที่จัดประชุมตางประเทศ 3 

8 ทฤษฎ ี
หนวยที ่5 การดําเนนิการ
ประชมุสมัมนา 
5.1 การดําเนินงานและ
ประสานงานผูที่เกี่ยวของ 
5.2 การติดตามและรายงานผล 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
-  มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- เอกสาร 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 

9 สอบกลางภาค (3)   

10-11 ทฤษฎ ี
บทที่ 6 การจัดรูปแบบการ
ทองเที่ยวแบบใหรางวัล
(Incentive) 
6.1 ความหมาย ความสําคัญ 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- power point 
- vdo 

อ.จุติมา บุญม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  การจัดรปูแบบการทองเที่ยว
แบบใหรางวัล 
6.3  โปรแกรม Incentive 

3 
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12-13 ทฤษฎ ี
บทที่ 7 กระบวนการการจัดการ
ทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
7.1  หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สือ่การสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 

7.2 สถานที่สําหรับการทองเที่ยว
เพ่ือเปนรางวัล 

3 

14 ทฤษฎ ี
บทที่ 8 การจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินคา (Exhibition) 
8.1 ความหมายและความสําคัญ
การจัดนิทรรศการและการแสดง
สินคา 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 

15 ทฤษฎ ี
บทที่ 9 แนวคิด หลักการ การ
วางแผนในการจัดนิทรรศการ 
9.1 เทคนิคการสรางความสนใจใน
การจัดนิทรรศการ 
9.2 บทบาทของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการจัด
นิทรรศการ 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สือ่การสอน 
- power point 
- ใบงาน 

อ.จุติมา บุญม ี
 

16 ทฤษฎ ี
ฝกปฏิบัติการจัดจําลองงาน MICE 

3 กจิกรรม 
- บรรยาย  
- แสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- การปฏิบัติงานกลุม 
- สรุปผลการปฏิบัติ 
สือ่การสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญม ี
 
 

17 สอบปลายภาค (3)   

 รวมชั่วโมงสอน 45   
  
 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน  ตลอดภาค 10% 
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- ความรับผิดชอบในหนาที่ การศึกษา 
2 

 
ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

3 
9 
17 

10% 
20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา -ทดสอบยอยครั้งที่ 2 12 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับ
มอบหมายรวมกัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
 หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1.  เอกสารและตําราหลกั 
       บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. ธุรกจิไมซ (MICE BUSINESS), พิมพครั้งที่ 1,กรุงเทพฯ : 2554 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจดัการธรุกจิการจัดประชมุ.  
กรุงเทพฯ: 2546, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

    มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช.เอกสารการสอนชุดวิชาการจดัการธรุกจิทองเทีย่วเพือ่เปนรางวลั.  
กรุงเทพฯ: 2546, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

    มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจดัการธรุกจิการจัดนทิรรศการ.  
กรุงเทพฯ: 2546, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
       เว็บไซตของ สสปน.http://www.businesseventsthailand.com. 
3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
         เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipidia คําอธิบายศัพท, เว็บไซตเกี่ยวกับการ
จัดการ MICE 
 

 หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนรู 
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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3.  การปรับปรุงการสอน 
         - การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
         - ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   

- ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจช้ินงานของนักศึกษาและ             
ผลการเรียนของนักศึกษา  
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา  

- นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4  
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา

ตาง ๆ 
 
 


