
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาการจดัการประชุม 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 HO207 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจการจดัการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ (Information 
Technology for Convention, Exhibition and Event Business) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต   3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
        รายวชิาแกน                              

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยเ์สาวลกัษณ์ สุดประเสริฐ   หวัหนา้สาขาวชิา 
       อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์        อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ชั้นปีท่ี 2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
 11 กรกฏาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   
2. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. การจดัการขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล 

4. การน าเสนอขอ้มูล 

5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการน าเสนอ การคน้หาขอ้มูล  การจดัการ
ขอ้มูล ส าหรับธุรกิจการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 

 ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อธุรกิจ การจดัการฐานขอ้มูล ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการธุรกิจ การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มูล ประเภทของส่วนชุดค าสั่งส าหรับธุรกิจการจดัการประชุม 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการพฒันาทกัษะ
การน าเสนอผลงาน   
 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

25 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

20 ชัว่โมง 75 ชัว่โมง 
(5 ชัว่โมง ต่อ สปัดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
    -  ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอนและในประมวลรายวิชา 
    -  ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมงต่อ
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สัปดาห์ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) และการส่ือสารผา่น Line กลุ่มวชิา 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

  1)  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และสามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม  และความขดัแยง้ระหวา่ง
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
  2)  มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ  และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน และ
การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 
              3) มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา  มี
ภาวะผูน้ า  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
  4)  มีวนิยัในการท างาน  และปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 1.2  วธีิการสอน  
 1)  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการสอน 
 2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย์
สุจริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายใน
เวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

1.3   วธีิการประเมินผล  
1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้ห้องเรียน 

การส่งงานตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องพฒันา 

1) มีความรู้ในสาขาวชิาการจดัการประชุม  นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง  เป็นระบบ  เป็นสากล  และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) มีความรู้ในกระบวนการ  และเทคนิคการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา และต่อยอดองคค์วามรู้ 

ในงานอาชีพ 
  2.2   วธีิการสอน 
 1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบทั้งดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั 
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 2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัย ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสี าหรับธุรกิจการจดัการประชุม 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) สามารถประมวล และศึกษาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขอ้โตแ้ยง้  และ
สังเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ และตามขั้นตอนเชิงวทิยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก 

2) สามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
3) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบติัไปสู่การฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม 

และการปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) สามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมา พฒันา

ทกัษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิผล 
3.2 วธีิการสอน 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวพิากษ ์ พร้อมทั้ง
ฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการ
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าไปประยกุตใ์ช้ส าหรับธุรกิจ
การจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 

3.3   วธีิการประเมินผล  
1) ประเมินผลจากการทดสอบ 

2) ประเมินผลจากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา  

1) สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตน ใน
กลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม  
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2) สามารถพฒันาตนเอง  และพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง  และตรงตาม
มาตรฐานสากล 

3) สามารถจดัการกบัทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 
4.2  วธีิการสอน 

1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

และเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใหท้นัต่อความกา้วหนา้

ทางวชิาชีพ 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมิน 
1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

3) ประเมินจากผลการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
สรุปประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม  
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร รู้จกัเลือกรูปแบบของการน าเสนอ

ท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ือง และผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย 

และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.2  วธีิการสอน 

1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง

และการเขียน  

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอ การวเิคราะห์ผล และการส่ือสาร
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ส าหรับส าหรับธุรกิจการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

4) ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูล โดยการเลือกใชค้ณิตศาสตร์ และสถิติท่ีเหมาะสม 

5.3  วธีิการประเมินผล   
1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและจากการฝึกปฏิบติั 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 1. อธิบายรายวชิาและการ
ประเมินผล 

3 1. กิจกรรมก่อนเขา้
บทเรียน 
2.บรรยาย 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

2-3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 1. บรรยาย 
2. แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจการจดัการ
ประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

4-5 การน าเสนอขอ้มูล 6 1. บรรยาย 
2. ฝึกปฎิบติัการผลิตส่ือ
เพื่อการน าเสนอ 
3. การน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน: วเิคราะห์ และ
แลกเปล่ียนความคิด
เก่ียวกบัผลงานการ
น าเสนอของนกัศึกษา 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์



7 
 

6 การผลิตส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้น
ธุรกิจการจดัการประชุม 
นิทรรศการและกิจกรรม
พิเศษ 

 1. ฝึกปฏิบติ รติรัตน์ มหาทรัพย ์

7 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการสร้างระบบการ
ลงทะเบียนและการ
ประเมินผลกิจกรรม 

3 2. บรรยาย 
3. ฝึกปฎิบติั 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

8 สอบกลางภาค    

9 การสืบคน้ขอ้มูล 3 1. บรรยาย 
2. ฝึกปฎิบติัการสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ และเทคนิคการ
คน้ดว้ย  Search engine  
ต่าง ๆ  

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

10 กฏหมายและจริยธรรมใน
การใชข้อ้มูล 

3 บรรยาย 
 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

11-12 ฐานขอ้มูล 6 1. บรรยาย 

 
รติรัตน์ มหาทรัพย ์

13-14 การจดัการขอ้มูลดว้ย Excel 6 ฝึกปฏิบติั รติรัตน์ มหาทรัพย ์

15 การประยกุตใ์ชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ (Social Network)
กบัธุรกิจธุรกิจการจดัการ
ประชุม นิทรรศการและ
กิจกรรมพิเศษ 

3 1. บรรยาย 
2. ระดมความคิด 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

16 สรุปแนวคิดในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับธุรกิจ
ธุรกิจการจดัการประชุม 
นิทรรศการและกิจกรรม
พิเศษ 

3 1. นกัศึกษาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
2. ผูส้อนสรุป 

 

17 สอบปลายภาค     
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

2 

2.1, 2.2, 4.1, 
4.2, 5.2, 5.3, 5.4 

แบบฝึกหดั  การน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน การฝึกปฎิบติั
กิจกรรมท่ีมอบหมาย  และ
การส่งงานตามก าหนด 

2-7, 9-16 40% 

3 
2.2,  3.2, 3.3, 
4.2, 5.3, 5.4  

สอบกลางภาค 8 20% 

4 
2.2,  3.2, 3.3, 
4.2, 5.3, 5.4 

สอบปลายภาค 17 30% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
บทเรียน iTunes U  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจการจดัการประชุม นิทรรศการและกิจกรร

พิเศษ 
(https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/#course/COHBUKQXTYI

HTGKD/info) 
      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรับการจัดการความรู้.  กรุงเทพฯ :

ซีเอด็ยเูคชัน่. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.สาขาวชิาวทิยาการจดัการ .  (2553).  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม.  2 เล่ม.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
โอเลียร่ี, ทิโมที เจ และโอเลียร่ี, ลินดา ไอ. (2555).  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่.  

แปลและเรียบเรียงโดย ศศลกัษณ์ ทองขาว.  กรุงเทพฯ: แมคกรอฮิล. 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

พงษศ์กัด์ิ ผกามาศ.  (2553).  ระบบไอซีทีและการจัดการยคุใหม่.  กรุงเทพฯ: วิตต้ีกรุ๊ป. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
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 1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
 2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
             1)  การพิจารณาผลการประเมินการสอนจากแบบประเมินผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
             2)  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 
             3)  พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา         
3. การปรับปรุงการสอน 

1)  การปรับปรุงเน้ือหาบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินจาก
นกัศึกษา  และพฒันาการของเน้ือหาความรู้ 
 2)  เพิ่มส่ือการสอนใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาทุกๆ ปีการศึกษา 
 
 

 


