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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ/สาขาวิชา คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์  สาขาวิชาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชาHB242 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการจดัการประชมุ 

(English for Meeting and Convention Business) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ) 

4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนอาจารย์คนงึนิจ  รัตนภิญโญพงษ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 

 เปิดสอนภาคต้น  ชัน้ปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)- 

8. สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 วนัท่ี 10สงิหาคมพ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 

ไปใช้ในการท างานในธุรกิจการจดัการประชมุอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 วัตถุประสงค์ 

 หลงัจากเรียนจบวิชานีแ้ล้ว ผู้ เรียนสามารถ 

 1.  มีทกัษะในการพดูแสดงความคิดเห็นได้อยา่งชดัเจน และมีประสทิธิภาพ  

 2.  ฟัง และเข้าใจข้อความ และสาระท่ีสือ่มาจากผู้พดู และสามารถโต้ตอบได้อยา่งเหมาะสม  

 3.  เขียนบนัทกึ จดหมายธุรกิจ และข้อความเพื่อการประชาสมัพนัธ์ เพื่อสือ่สารทัง้ภายในองค์กร 

และองค์กรภายนอกอื่นๆ 

 4.  เลอืกใช้ภาษาระดบัตา่งๆ ในการสือ่สารในโอกาส และกบัระดบับคุคลที่แตกตา่งได้อยา่งเหมาะสม  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อเปลีย่นแปลงเนือ้หาการเรียนการสอน และวิธีการให้เหมาะสมกบัเวลา สถานการณ์ในปัจจบุนั 

และกลุม่ของผู้ เรียน 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

 ทกัษะการฟังพดูอา่นเขียนภาษาองักฤษค าศพัท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการจดัการประชมุ 
การน าเสนอข้อมลูของธุรกิจ การเขียนบนัทกึข้อความในองค์กรและระหวา่งองค์กร 
การเขียนเพื่อประชาสมัพนัธ์ส าหรับธุรกิจจดัการประชมุศพัท์เทคนิคเฉพาะด้านธุรกิจการจดัการประชมุ 
ต าแหนง่หน้าที่ตา่งๆที่เก่ียวข้องรวมถึงศกึษาถึงระดบัของภาษาที่ใช้ในการสือ่สาร 
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2. จาํนวนชั่วโมงที่ ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยายและฝึกปฏิบัติ สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษา 

ด้วยตนเอง 

60 ชัว่โมง ตามความต้องการของ 
นกัศกึษาเฉพาะราย 

ไมม่ี 4 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

3.  จาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชาจดัเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

ก่อนเวลาสอนคร่ึงชัว่โมงภายในห้องเรียน ทกุสปัดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนในกลุม่มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุง่หวงั 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา  

 พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั ซื่อสตัย์ เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

 1.2  วิธีการสอน 

       -  เคร่งครัดในการเช็คเวลาเข้าชัน้เรียน 

 -  อภิปรายกลุม่  

      -  น าเสนอหน้าชัน้เรียน  

 1.3  วิธีการประเมินผล 

      -  เช็คเวลาเข้าชัน้เรียน ส าหรับนกัศกึษาที่มาสายจะต้องเป็นผู้บอกเวลาที่มาเข้าห้องเรียนด้วยตนเอง  

     -  ให้คะแนนการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการเป็นผู้ ฟังที่ดี  

     -  อาจารย์และนกัศกึษาร่วมกนัประเมินผู้ที่น าเสนองานหน้าชัน้เรียน  
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2.  ความรู้ 

 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  

        ผู้ เรียนต้องมคีวามรู้ใน การฟังพดูอา่นเขียนภาษาองักฤษค าศพัท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการจดัการประชมุ 

การน าเสนอข้อมลูของธุรกิจการจดัประชมุสมัมนาการเขียนบนัทกึข้อความในองค์กรและระหวา่งองค์กร 

การเขียนเพื่อประชาสมัพนัธ์ส าหรับธุรกิจจดัการประชมุศพัท์เทคนิคเฉพาะด้านธุรกิจการจดัการประชมุ 

ต าแหนง่หน้าที่ตา่งๆที่เก่ียวข้องและระดบัของภาษาที่ใช้ในการสือ่สารกบับคุคลและองค์กรตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 

 2.2  วิธีการสอน 

 1.  บรรยายและฝึกปฏิบตัิ  

2.  อภิปราย  

3.  น าเสนอหน้าชัน้เรียน และท างานกลุม่  

2.3  วิธีการประเมินผล 

       -  สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน และการท ารายงาน 

และน าเสนองานด้วยวาจาพร้อมทัง้สือ่ที่เป็น Visual aids 

3.  ทักษะทางปัญญา 

 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

        -  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นระบบ 
มีการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ท าให้ผลงานส าเร็จ 

 3.2  วิธีการสอน 

        -  ให้นกัศกึษาจดัการประชมุตามกระบวนการประชมุคณะกรรมการโดยผู้สอนเป็นท่ีปรึกษา  

 3.3  วิธีการประเมินผล 

        -  ประเมินจากการท่ีนกัศกึษามีสว่นร่วมแสดงความคิด และอภิปรายในการประชมุ  

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

        -  มีทกัษะในการสร้างสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั  

        -  แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม  
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        -  รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และท างานท่ีมอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด  

  

 4.2  วิธีการสอน 

        -  ให้ท างานเป็นทีม 

        -  ให้ท างานเป็นรายบคุคล โดยให้ท าแบบฝึกหดั และศกึษาค้นคว้าในเร่ืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อเขียนสง่ผู้สอน 
หรือน าเสนองานของตนเองหน้าชัน้เรียน  

 4.3  วิธีการประเมินผล 

        -  ประเมินจากงานท่ีสง่  

        -  ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้เรียนโดยผู้สอนและเพื่อนในชัน้เรียน  

5.  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

        -  ทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และการน าเสนอในชัน้เรียน  

        -  ทกัษะในการสบืค้นข้อมลูทางอินเทอร์เนตเพื่อท ารายงาน  

        -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

        -  ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ตวัเลขรายรับ รายจ่ายในการจดัโครงการ  

 5.2  วิธีการสอน 

 -  ให้นกัศกึษาท าโครงการของกลุม่ซึง่ต้องเขียนสรุปเป็นรายงาน และน าเสนอหน้าชัน้เรียนเป็นรายบคุคล 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

        -  ประเมินจากการท่ีนกัศกึษามีสว่นร่วมแสดงความคิด และอภิปรายในการประชมุ  

        -  ประเมินจากรายงานของกลุม่  

        -  ประเมินจากการน าเสนอหน้าชัน้เรียนเป็นรายบคุคลพร้อมทัง้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

Wk Date Contents Activities 

1 Aug. 25 -Introduction to the course 

-Self-introduction in 

communicating 

- Business information 

Presentation 

-Discussion about communication  

-Practice of self-introduction 

-Practicing speaking, reading, and 

making notes 

2 Sep. 1 Business information Presentation -Assignment 1 –Self introduction 

-Internet search 

-Discussion about business 

information 

-Assignment on business information 

3 Sep. 8 Business information Presentation -Practicing reading and speaking 

-Preparing for presentation 

-Practicing presentation 

-Assignment 2 –Organizing an 

event 

4 Sep. 15 Writing and studying vocabulary, 

idioms, and technical terms 

 Convention campaign and 

promotions 

-Internet search 

-Practicing writing 

-Assignment 3 –Vocabulary and 

idiom explanation 

5 Sep. 22 -Listening and note-taking 

 Communication in 

meetings 

-Practicing listening and note-taking 

- Assignment 4 –Vocabulary and 

idiom exercise 

6 Sep. 29 Writing and studying vocabulary, 

idioms, and technical terms 

 Emails 

 Memos 

 Business letters 

-Internet search 

-Practicing writing  

-Assignment 5 –Writing an email 

9 Oct. 20 Meetings and Conventions 

 Types of meetings and 

conventions 

 Responsibilities of the 

Team Members 

-Practicing reading and discussing the 

types of meetings and conventions 

-Internet search 

-Organizing Team Meeting # 1 
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10 Oct. 27 Meetings and Conventions 

 Scope of the event 

 Venues 

-Organizing Team Meeting # 2 

-Discussion on the scope of the event 

and the venue 

-Internet search 

11 Nov. 3 Meetings and Conventions 

 Guests 

 Networking before a 

meeting—preparing 

registration and response 

forms and other related 

documentary work 

-Organizing Team Meeting # 3 

-Group working 

-Discussion on the types and size of 

the guests 

-Presenting registration and response 

forms 

 

12 Nov. 10 Meetings and Conventions 

 Budgeting  

- expenditure 

- revenue 

-Organizing Team Meeting # 4 

-Discussion on the expenditures and 

sources of revenue 

13 Nov. 17 Meetings and Conventions 

 Transportation 

 Food and beverage 

 IT design 

-Organizing Team Meeting # 5 

 -Discussion on the 

transportation, food and 

beverage and IT design 

 

14 Nov. 24 Meetings and Conventions 

 M.C.’s speeches—

opening, informing the 

guests, and closing the 

meeting 

-Organizing Team Meeting # 6 

-(Secretary group) Drafting speeches  

-Presenting the speeches 

-Group work –helping and giving 

opinions to the Team to correct and 

improve the speeches 

15 Dec. 1 Meetings and Conventions 

 Job conclusion 

-Organizing Team Meeting # 7 

-Practicing 

-Rehearsal of the whole job 

16 Dec. 8 Project presentation Presenting the project (Final exam) 

-All groups of the Organizing Team 

present their duties and 

responsibilities 

-The Chairperson of the Organizing 

Team presents the overview of the 

Event, the work and the benefits 

gained. 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน งานที่ใช้ประเมินผู้เรียน สัปดาห์ที่กาํหนด สัดส่วนของการประเมินผล 

1 การเข้าชัน้เรียนและการมีสว่นร่วมในชัน้ ตลอดภาค 10% 

2 งานท่ีมอบหมายให้ท าเป็นรายบคุคล ตลอดภาค 30% 

3 โครงงาน (น าเสนอด้วยวาจาและ Power point สปัดาห์ที่ 9-15 10% 

4 สอบกลางภาค สปัดาห์ที่ 8 20% 

5 สอบปลายภาค -รายงานกลุม่ 1 เลม่ 

                        -น าเสนอโครงงานเป็นกลุม่ยอ่ย 

สปัดาห์ที่ 16 30% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตาํราและเอกสารหลัก- 

2.  เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 -  เวบไซต์ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

 www.thinkoutsidetheslide.com 
 www.forbes.com 
 www.thebalance.com 
 www.learn-english-today.com 
 https://www.ecu.edu.au/_.../Glossary-Meeting-terminology 
 www.wikihow.com 
 https://www.myenglishteacher.eu 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 -  หนงัสอื Patricia A. Porter and Margaret Grant : Communicating Effectively in English, Second Edition 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 -  การสะท้อนความคิดของผู้ เรียน  

 -  แบบประเมินผู้สอน  

http://www.thinkoutsidetheslide.com/
http://www.forbes.com/
http://www.thebalance.com/
http://www.learn-english-today.com/
https://www.ecu.edu.au/_.../Glossary-Meeting-terminology
http://www.wikihow.com/
https://www.myenglishteacher.eu/
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 -  การสอบกลางภาค (ข้อเขียน ) 

 -  การท าโครงงาน และการน าเสนอด้วยวาจา และรูปเลม่  

 -  การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้  

3.  การปรับปรุงการสอน 

 -  การประชมุกรรมการประจ าสาขาวิชา  

 -  การประชมุคณะกรรมการประเมินผลการเรียนประจ าสาขาวิชา  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 -  มีคณะกรรมการประเมินผลการเรียนประจ าสาขาวิชา ท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนการให้คะแนนและการตดัเกรด 
รวมทัง้การดขู้อสอบของผู้สอน ตลอดจนดรูายงานของโครงงานและการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน 

5.  การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 -  ปรับปรุง course outlineของรายวิชาทกุปี เพื่อให้เนือ้หาทนัสมยั 
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

  

 


