หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชา การจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
: Bachelor of Arts Program in Convention, Exhibition and Event
Management

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Convention, Exhibition and Event Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Convention, Exhibition and Event Management)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
ตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก หลักสูตรปกติ
ก. กลุ่มวิชาแกน
ข. กลุ่มวิชาเอก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

03
15
6
3
3
3
102

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิ ต

จานวน 24 หน่วยกิต
จานวน 75 หน่วยกิต
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- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
แผน ข หลักสูตรมีวชิ าสหกิจศึกษา
ก. กลุ่มวิชาแกน
ข. กลุ่มวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- วิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ
ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี

จานวน (39) หน่วยกิต
จานวน (18) หน่วยกิต
จานวน (18) หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

24
72
(39)
(15)
(18)
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิ ต
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รหัสวิ ชา
HG008

HG009
HG010

0.1.0 รายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ จานวน 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
ก. กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for
Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3(3-0-6)

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ศึกษาก่อน HG009 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG010 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า

หมายเหตุ สาหรับวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า ตามทีร่ ะบุไว้
ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณีท่ยี ่นื ผลคะแนน TOEIC 550 หรือ
มากกว่า นักศึกษาสามารถได้รบั การยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ และต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป)
่ ทดแทน
ให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั การยกเว้น เพื่อให้มจี านวนหน่วยกิตครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
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ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

SG004

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับ
ชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics for
Daily Life)

SG005

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
BG002

ชื่อวิ ชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG022 การบริหารตนเอง
(Self-Management)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG032 ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
(Global Life Skills)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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2) หมวดวิ ชาเฉพาะ จานวน 102 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
ก. กลุ่มวิชาแกน จานวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HO108 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการ
บริการ
(Tourism and Hospitality Industry)
HO109 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการ
บริการ
(Personality Development for
Personnel in Tourism and
Hospitality Industry)
HO112 ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
(Convention, Exhibition and Event
Business)
HO113 จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology)
HO115 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Customer Behavior and InterCultural Communication for
Convention, Exhibition and Event
Business)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HO207 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Information Technology for
Convention, Exhibition and Event
Business)
HO305 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Laws and Professional Ethics for
Convention, Exhibition and Event
Business)
HO307 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Human Resources Management
and Development for Convention,
Exhibition and Event Business)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

ข. กลุ่มวิชาเอก จานวน 75 หรือ 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาเอกบังคับ จานวน 39 หน่วยกิต

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB201

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดการประชุม
(Meeting and Convention Business
Operations and Management)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB202

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive Travel Business
Operations and Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
(Exhibition Business Operations
and Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special Event Business Operations
and Management)
การจัดการสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความ
สะดวกสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
และนิทรรศการ
(Venues and Facility Management
for Convention and Exhibition
Business)
ทีพ่ กั แรมและการจัดเลีย้ งสาหรับธุรกิจ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Accommodation and Catering for
Convention, Exhibition and Event
Business)
การบริหารงานขายและการตลาด
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Sales and Marketing Management
for Convention, Exhibition and
Event Business)

HB203

HB204

HB205

HB206

HB301

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB302

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Logistic and Supply Chain
Management for Convention,
Exhibition and Event Business)
การจัดการความเสีย่ งสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Risk Management for Convention,
Exhibition and Event Business)
การบริหารโครงการสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Project Management for
Convention, Exhibition and Event
Business)
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Strategic Management for
Convention, Exhibition and Event
Business)
ระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Research Methodology for
Convention, Exhibition and Event
Business)

HB303

HB401

HB402

HB403

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB404

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Seminar on Current Issues in
Convention, Exhibition and Event
Business )

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

- วิชาเอกเลือก จานวน 18 หรือ 15 หน่วยกิต
1. นักศึกษาที่เ ลือ กเรียน แผน ก หลักสูตรปกติ ให้เ รียนวิชาเอกเลือ ก
จานวน 18 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เ ลือ กเรียน แผน ข หลักสูต รมีว ิชาสหกิจศึกษา ให้เ รียน
วิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB231

ประชาคมอาเซียนในบริบทการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ
(ASEAN Community in Tourism
and Hospitality Context)
การออกแบบและสร้างสรรค์งาน
นิทรรศการและการแสดงสินค้า
(Design and Creation for Exhibition)
การจัดการสิง่ แวดล้อมสาหรับธุรกิจ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
(Environmental Management for
Convention, Exhibition and Event
Business)

HB232

HB233

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

9

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB331

การวางแผนและดาเนินการจัดนาเทีย่ ว
สาหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็น
รางวัล
(Tour Planning and Operation for
Incentive Travel Business)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Integrated Marketing
Communication for Convention,
Exhibition and Event Business)
การจัดการคุณภาพการบริการสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
(Service Quality Management for
Convention, Exhibition and Event
Business)
การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
(Entrepreneurship in Convention,
Exhibition and Event Industry)

HB332

HB431

HB432

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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- วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB241

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ
(English for Tourism and Hospitality
Industry)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัดการ
ประชุม
(English for Meeting and
Convention Business)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
(English for Incentive Travel
Business)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัด
นิทรรศการและการแสดงสินค้า
(English for Exhibition Business)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเจรจาต่อรอง
ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
(English for Negotiation in
Convention, Exhibition and Event
Business)
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทาง
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
(English for Personnel in
Convention, Exhibition and Event
Business)

HB242

HB243

HB341

HB342

HB441

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 3 หรือ 6 หน่วยกิต
1. นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แผน ก หลักสูตรปกติ ให้เรียนวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ จานวน 3 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข หลักสูตรมีวชิ าสหกิจศึกษา ให้เรียนวิชา
สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิ ชา
HB451
HB452

ชื่อวิ ชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ
(Professional Internship)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(400 ชัวโมง)
่
6(0-40-20)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ง. กลุ่มวิชาโทการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ จานวน 15
หน่วยกิต

สาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชาในคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ และ

คณะอื่นๆ เลือกเรียน
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HX031

ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
(Convention, Exhibition and Event
Business)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดการประชุม
(Meeting and Convention Business
Operations and Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive Travel Business
Operations and Management)

HX032

HX033

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HX034

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
(Exhibition Business Operations
and Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special Event Business Operations
and Management)

HX035

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี ใน
คณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ หรือคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย และรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทัง้ ในและต่ างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รบั รองจากสานักงาน ก.พ. สาหรับรายวิชา
เลือกเสรีของคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HL001

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ในสานักงาน
(Technology for Office Information
Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Systems for Business)
เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการ
เผยแพร่
(Technology for Presentation and
Dissemination)
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้
(Computer as Learning Media)

HL002
HL003

HL004

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HL005

ระเบียบวิธวี จิ ยั เบือ้ งต้น
(Introduction to Research
Methodology)
สังคมและการปกครองไทย
(Thai Society and Government)
พรรคการเมืองและกลุ่มพลังในประเทศ
ไทย
(Thai Political Parties and Pressure
Groups)
การพัฒนาความมันคงแห่
่
งชาติ
(National Stability Development)
นโยบายต่างประเทศของไทย
(Thai Foreign Policy)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(Introduction to Southeast Asian
Studies)
ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
(Introduction to International
Business)
ความรูเ้ กี่ยวกับองค์การระหว่าง
ประเทศ
(Introduction to International
Organizations)
สถานการณ์โลกปจั จุบนั
(Current Global Affairs)
ปญั หาสังคมไทยในปจั จุบนั
(Current Problems of Thai Society)
มนุษย์และสภาพแวดล้อม
(Man and Environment)

HL006
HL007

HL008
HL009
HL010

BA944

HL011

HL012
HL013
HL014

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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รหัสวิ ชา
HL015
HL016
HL017

HL018
HL019
HL020
HL021
HL022
HL023
HL024
HL025
HL026

HL027

ชื่อวิ ชา
พืน้ ฐานการแสดง
(Introduction to Acting)
การพัฒนาทักษะการแสดง
(Acting Skills Development)
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายและการ
แต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
การขับร้อง
(Score Reading and Singing)
นาฏศิลป์ไทย 1
(Thai Dance 1)
นาฏศิลป์ไทย 2
(Thai Dance 2)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
การละเล่นพืน้ บ้านไทย
(Thai Folk Games)
พุทธศาสนาในประเทศไทย
(Buddhism in Thailand)
คติชนวิทยา
(Folklore)
เพลงพืน้ บ้านไทย
(Thai Folk Songs)
โบราณคดีไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and
Neighboring Countries)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในเชิง
ภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(Tourism Industry from
Geographical and Cultural
Perspectives)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HL015

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HL019

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HL028

วัฒนธรรมร่วมสมัย
(Contemporary Culture)
การจัดทาวารสาร
(Periodical Production)
หมากล้อม
(Go)
จิตวิทยาวัยรุน่
(Adolescence Psychology)
ภาวการณ์เปลีย่ นแปลงกับความ
รับผิดชอบทางสังคม
(Change and Social
Responsibilities)
ชุมชนกับกระแสโลกาภิวตั น์
(Community and Globalization)
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่อบันเทิงปริทศั น์
(Entertainment Media Review)
จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา
(Family Psychology and Family
Studies)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์การท่องเทีย่ วไทย
(Thai Geography and History for
Tourism)
อนาคตศาสตร์เบือ้ งต้น
(Introduction to Futurology)
ปรัชญาธุรกิจ
(Philosophy of Business)

HL029
HL030
HL031
HL032

HL033
HL034
HL035
HL036

HL037
HL038

HL039
HL040

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HL041

พุทธธรรม
(Buddhadhamma)
สันติภาพในพหุวฒ
ั นธรรม
(Peace in Multiculturalism)
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ น
สังคมไทย
(Diversity of Ethnic Groups in Thai
Society)
สังคมศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
(Social Sciences in Daily Life )
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
(Korean for Communication 1)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
(Korean for Communication 2)
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร1
(Malay for Communication 1)
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 2
(Malay for Communication 2)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
(Vietnamese for Communication 1)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
(Vietnamese for Communication 2)

HL042
HL043
HL044

HL045
HL046
HL047
HL048
HL049
HL050
HL051

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HL046

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HL048

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HL050

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) สาหรับนักศึกษา แผน ก หลักสูตรปกติ (เรียนวิ ชาประสบการณ์ วิชาชีพ)
ปี ที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG008
HG009
SG004
BG002
HO108
HO109

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ธุรกิจสมัยใหม่
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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ปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

HG022
SG005
HO112

การบริหารตนเอง
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ
จิตวิทยาการบริการ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ
รวม

HO113
HO115

HB241

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

HO207

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดการ
ประชุม
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็ นรางวัล
วิชาเอกเลือก (1)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
รวม

HB201
HB202
HB…
HB242

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

-

ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

HB203

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัด
นิทรรศการและการแสดงสินค้า
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดกิจกรรม
พิเศษ
การจัดการสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ทีพ่ กั แรมและการจัดเลีย้ งสาหรับธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (2)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ น
รางวัล
รวม

HB204
HB205
HB206
HB…
HB243

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ปี ที่ 0 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG032
HO305

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ
วิชาเอกเลือก (3)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินค้า
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

HO307

HB…
HB341

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

3
18

ปี ที่ 0 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HB301

การบริหารงานขายและการตลาดสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการความเสีย่ งสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (4)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเจรจาต่อรองในธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

HB302
HB303
HB…
HB342

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

3
18

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ปี ที่ 0 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิ ชา

HB451

ชื่อวิชา

ประสบการณ์วชิ าชีพ
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3
3

ปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HB401
HB402
HB403
HB441

ชื่อวิชา
การบริหารโครงการสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
ระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

12

ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HB404

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (5)
วิชาเอกเลือก (6)
รวม

HB…
HB…

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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2) สาหรับนักศึกษา แผน ข หลักสูตรที่มีสหกิ จศึกษา (เรียนวิ ชาสหกิ จศึกษา)
ปี ที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG008
HG009
SG004
BG002
HO108
HO109

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ธุรกิจสมัยใหม่
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

18

ปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

HG022
SG005
HO112

การบริหารตนเอง
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ
จิตวิทยาการบริการ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ
รวม

HO113
HO115

HB241

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

HO207

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดการ
ประชุม
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็ นรางวัล
วิชาเอกเลือก (1)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
รวม

HB201
HB202
HB…
HB242

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

-

ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

HB203

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัด
นิทรรศการและการแสดงสินค้า
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดกิจกรรม
พิเศษ
การจัดการสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ทีพ่ กั แรมและการจัดเลีย้ งสาหรับธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (2)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ น
รางวัล
รวม

HB204
HB205
HB206
HB…
HB243

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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ปี ที่ 0 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HG032
HO305

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ
วิชาเอกเลือก (3)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินค้า
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

HO307

HB…
HB341

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

3
18

-

ปี ที่ 0 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิชา

HB301

การบริหารงานขายและการตลาดสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการความเสีย่ งสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (4)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเจรจาต่อรองในธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

HB302
HB303
HB…
HB342

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

3
18

-
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ปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HB401
HB402
HB403
HB404
HB…
HB441

ชื่อวิชา
การบริหารโครงการสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
ระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
วิชาเอกเลือก (5)
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)

-
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ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
HB452

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-20)
6

เงื่อนไขก่อนเรียน
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิ ชาภาษา จานวน 15 หน่วยกิต
HG008
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟงั การพูด การอ่ าน และการเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HG009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟงั เพื่อจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริม่ ต้นสนทนา แนะนาตนเอง
ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและ
แสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึ กษาก่ อ น HG009 ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสาร 1 หรือ คะแนน TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟงั เพื่อจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซบั ซ้อนขึน้ การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การ
เขียนข้อความในหัวข้อทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวติ ประจาวัน ซึง่ เป็ นการบูรณาการ
ทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั สินค้า
และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การอ่านข่าวทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัญในเรือ่ งทีอ่ ่าน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

26

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3(3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุ รกิจในชีวติ ประจาวัน ซึ่งเป็ นการบูรณา
การทัก ษะการฟ งั พูด อ่ าน และเขียน โดยเน้ น การประชุ ม การเจรจาต่ อ รองทางธุ รกิจเบื้อ งต้ น และการ
สัมภาษณ์งานในสถานการณ์จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัตสิ ่วนตัวในรูปแบบทัวไปและผ่
่
าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกีย่ วกับสถานการณ์ธุรกิจในปจั จุบนั รวมทัง้ การสื่อสารทาง
ธุรกิจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ข. กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
SG004
วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส มัยใหม่ นวัต กรรม และการสร้างองค์ความรู้ใ หม่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแพทย์ การสื่อสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม
คณิ ตศาสตร์และสถิ ติสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ความสาคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์และสถิตทิ ม่ี ตี ่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
และสถิตทิ ใ่ี ช้ในชีวติ ประจาวันและธุรกิจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล
SG005

ค. กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
BG002
ธุรกิ จสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Business)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านธุรกิจ รูปแบบการทาธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้
เบือ้ งต้นทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิ
บาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ง. กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
HG022
การบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Self- Management)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูเ้ รือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา พฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลและกลุ่มเกีย่ วกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวุฒภิ าวะ และสุข
ภาวะ การนาและการทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์และนาไปสู่การรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจผู้อ่นื และปรับตัวได้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดาเนินชีวติ
จ. กลุ่มวิ ชาพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 3 หน่วยกิต
HG002
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการดารงชีวติ เกี่ยวกับสถาบันทางสังคม การเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มตี ่ อ เศรษฐกิจ และสังคมไทยและกลุ่ มประเทศ
อาเซียน ตลอดจนความแตกต่างทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทัง้ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสมาคม และการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ จานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิ ชาแกน จานวน 24 หน่วยกิต
HO108
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
3(3-0-6)
(Tourism and Hospitality Industry)
ความหมาย ความสาคัญ วิวฒ
ั นาการ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการ
บริการ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและนโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมและสนับสนุ นการท่องเที่ยว องค์กรที่ม ี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการในอนาคต
HO109

การพัฒนาบุคลิ กภาพสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และการบริ การ
(Personality Development for Personnel in Tourism and Hospitality Industry)
ความหมาย ความสาคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทาให้มนุ ษย์มบี ุคลิกภาพต่างกัน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและการปรับตัว บทบาทและความสาคัญ ของบุคลิกภาพต่อบุคลากรในอุตสาหกรรม
บริการ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ มารยาททางสังคม
มนุษยสัมพันธ์ ผูน้ าและการทางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการทางานในองค์กร
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HO112

ธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
3(3-0-6)
(Convention, Exhibition and Event Business)
ความหมาย ความสาคัญ วิว ฒ
ั นาการ องค์ประกอบ ประเภท และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับธุ รกิจ การ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ภาพรวมของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษในประเทศไทย ผลกระทบของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ นโยบายของรัฐต่อ
การส่งเสริมและสนับสนุ นการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องค์กรทีม่ บี ทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การวางแผนและพัฒนา แนวโน้มและ
ทิศทางของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
HO113

จิ ตวิ ทยาการบริ การ
3(3-0-6)
(Service Psychology)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ความต้องการของมนุ ษย์ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่ านิยมและ
ทัศนคติของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการการบริการ ความสาคัญของมารยาทและบุคลิกภาพ หลักในการ
บริการอย่างประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการแก้ปญั หาความไม่พงึ พอใจ การบริหารความสัมพันธ์
และการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ
HO115

พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสาหรับธุรกิ จ
3(3-0-6)
การจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
(Customer Behavior and Inter-Cultural Communication for Convention, Exhibition
and Event Business)
แนวคิด พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค แนวคิดและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
ความต้องการและแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ การจาแนกประเภทของผู้บริโภคในธุ รกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ แนวคิด บทบาท
ความสาคัญของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเข้าใจ
วัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
HO207

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Information Technology for Convention, Exhibition and Event Business)
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ ธุรกิจ การจัดการฐานข้อมูล ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการธุรกิจ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล ประเภทของส่วนชุดคาสังส
่ าหรับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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HO305

กฎหมายและจรรยาบรรณวิ ชาชีพสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ 3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Laws and Professional Ethics for Convention, Exhibition and Event Business)
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทัง้ สิทธิและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค กฎระเบียบพิธศี ุลกากรทัง้ ในประเทศ และระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ ในธุรกิจการจัดการประชุม
นิ ท รรศการ และกิ จ กรรมพิเ ศษ ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ พ ัฒ นาโดยองค์ ก รมาตรฐานสากล (International
Organization for Standardization : ISO) มาตรฐานที่พฒ
ั นาโดยองค์กรที่กาหนดและพัฒนามาตรฐาน
ระดับประเทศ และมาตรฐานทีพ่ ฒ
ั นาโดยองค์กรและสมาคมนานาชาติ จรรยาบรรณและทัศนคติของบุคลากรใน
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ มีกรณีศกึ ษา
HO307

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
(Human Resources Management and Development for Convention, Exhibition and
Event Business)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การ
บริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน วินัยและการร้องทุกข์ ความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทางาน การจัดการแรงงานสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
ข. กลุ่มวิ ชาเอก จานวน 75 หรือ 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิ ชาเอกบังคับ จานวน 39 หน่วยกิต
HB201
การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
(Meeting and Convention Business Operations and Management)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กร (Meeting) และการ
ประชุมวิชาชีพ (Convention) ผู้มสี ่ว นได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจจัดการประชุม การอธิบายความหมายของคาศัพท์ท่เี กี่ยวกับการประชุมวิชาชีพ การดาเนินการในการ
เสนอขอเป็ นเจ้าภาพการจัดงาน การวางแผน การเตรียมการสาหรับการจัดประชุม ขัน้ ตอนการดาเนินการจัด
ประชุม (การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ การประชุม,ระหว่างการจัดประชุม,การจัดการภายหลังการประชุม) การ
จัดการด้านการเงิน และบัญชี การตลาด สถานที่ การประเมินผล และเทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับการจัด
ประชุม เทคนิคการประสานงาน ตลอดจนปญั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
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HB202

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
3(3-0-6)
(Incentive Travel Business Operations and Management)
ความสาคัญของการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ประเภทของการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ปจั จัยสู่
ความสาเร็จของธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล หน่วยงานผูใ้ ช้บริการธุรกิจท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล บทบาท
ของผูว้ างแผนการตอบแทนด้วยรางวัล บทบาทผูใ้ ห้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
ขัน้ ตอนในการพัฒนาการท่ อ งเที่ยวเพื่อ เป็ นรางวัล กระบวนการดาเนิ น งานการท่ อ งเที่ยวเพื่อ เป็ นรางวัล
แนวทางและขัน้ ตอนการจัดทาโครงการจูงใจด้ว ยรางวัล การท่อ งเที่ยว กลยุทธ์การจัดทาข้อ เสนอรายการ
ท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล จัดการด้านการเงินและบัญชี การตลาด รวมถึงการสร้างความประทับใจแก่ผใู้ ช้บริการ
ท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบรูปแบบงานสังสรรค์สาหรับการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ น
รางวัล
HB203

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดนิ ทรรศการและการแสดงสิ นค้า
3(3-0-6)
(Exhibition Business Operations and Management)
ค าจ ากัด ความของนิ ท รรศการและงานแสดงสิ น ค้า จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ าหมายของการจัด
นิทรรศการและการแสดงสินค้า ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า การดาเนินการในการเสนอขอเป็ นเจ้าภาพการจัดงาน การวางแผน
การเตรียมการ ขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า (การเตรียมความพร้อม
ก่อนเริม่ จัดงาน,ระหว่างการจัดงาน,การจัดการภายหลังการจัดงาน) การจัดการด้านการเงินและบัญชี การตลาด
สถานที่ การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัด นิทรรศการและการแสดงสินค้า เทคนิคการ
ประสานงาน กลยุทธ์ในการเข้าร่วมงานสาหรับผูแ้ สดงสินค้า ตลอดจนปญั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
HB204

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดกิ จกรรมพิ เศษ
3(3-0-6)
(Special Event Business Operations and Management)
ความสาคัญ ประเภท รูปแบบ และลักษณะของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด องค์ประกอบของ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ผลกระทบของการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดต่อสังคมและเศรษฐกิจ รูปแบบ
จัดกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลในอาเซียนและทวีปอื่นๆ การดาเนินการเสนอขอเป็ นผู้จดั งาน การวางแผน
การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การกาหนดวัตถุประสงค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความ
น่าสนใจ การจัดเตรียมและการดาเนินงาน การทาการตลาด การเลือกคนเข้าร่วมงาน การกาหนดกิจกรรม การ
หาผูส้ นับสนุนการจัดงาน การทาแผนประชาสัมพันธ์งาน การประเมินผล
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การจัดการสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม 3(3-0-6)
และนิ ทรรศการ
(Venues and Facility Management for Convention and Exhibition Business)
ความหมาย และความสาคัญของสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจจัด การประชุม
และการจัดนิทรรศการ ประเภทของสถานทีจ่ ดั งาน (Venue) สถานทีจ่ ดั งานทีส่ าคัญระดับนานาชาติของโลกและ
ในประเทศไทย องค์ประกอบของสถานที่ทม่ี ผี ลต่อการเลือกสถานทีจ่ ดั การประชุมและการจัดนิทรรศการ การ
บริหารจัดการ การวางแผนการตลาดสาหรับสถานที่จดั การประชุมและการจัดนิทรรศการ มาตรฐานและการ
บริหารความปลอดภัยภายในสถานทีจ่ ดั การประชุมและการจัดนิทรรศการ
HB205

HB206

ที่พกั แรมและการจัดเลี้ยงสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Accommodation and Catering for Convention, Exhibition and Event Business)
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของธุรกิจที่พกั แรม ลักษณะและรูปแบบการดาเนินงาน
ของธุรกิจที่พกั แรม คาศัพท์ท่ใี ช้ในธุรกิจที่พกั แรม คุณภาพมาตรฐานและการพิจารณาเลือกที่พกั แรมสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การบริหารจัดการและการประสานงานทีพ่ กั แรม ระบบ
ข้อมูลและการสารองห้องพัก ความหมาย ความสาคัญของการจัดเลี้ยง รูปแบบ ขัน้ ตอน และองค์ประกอบใน
การจัดเลีย้ งประเภทต่างๆ ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการออกแบบและการตกแต่ง งานจัดเลี้ยง
การจัดรูปแบบรายการอาหาร การกาหนดรายการอาหารเพื่อการจัดเลีย้ งสาหรับสาหรับธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าในการบริการจัดเลีย้ ง
HB301

การบริ หารงานขายและการตลาดสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
(Sales and Marketing Management for Convention, Exhibition and Event Business)
การสื่อสารการตลาด การกาหนดแผนการตลาด กลยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดทีส่ อดคล้อง
กัน ในการชัก จูง ผู้เ ข้า ร่ ว มงานกลุ่ ม เป้ า หมายในธุ ร กิจจัด การประชุม นิ ท รรศการ และกิจ กรรมพิเ ศษ เพื่อ
สัม ฤทธิผ ลทางธุ ร กิจ ของลูก ค้า แนวทางการวิจยั ตลาด ตลอดจนเทคนิ ค การขาย การประกวดราคา การ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา รวมทัง้ การวางแผนทางการเงินและควบคุมงบประมาณ แนวโน้มและนวัต กรรม
การสื่อสารทางการตลาดใหม่ๆ กลยุทธ์การเข้าถึงหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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HB302

การจัดการโลจิ สติ กส์และโซ่อปุ ทานสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
(Logistic and Supply Chain Management for Convention, Exhibition and Event
Business)
แนวคิดเกี่ยวกับ ระบบโลจิส ติกส์และการขนส่ ง ความสาคัญ ของโลจิส ติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับ ธุ ร กิจ จัด การประชุ ม นิ ท รรศการ และกิจ กรรมพิเ ศษ ระบบโลจิส ติก ส์ ใ นธุ ร กิจ การจัด การประชุ ม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ประเภทและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กระบวนการโลจิสติกส์ การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร และการเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน โลจิสติกส์ภายในสถานที่
จัดงาน ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญในระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สาหรับ
ธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
HB303

การจัดการความเสี่ยงสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Risk Management for Convention, Exhibition and Event Business)
แนวคิดด้านการจัดการในการบริหารความเสีย่ งและวิกฤตสาหรับธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ การประเมินความเสีย่ งและวิกฤต กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการการจัดการความเสีย่ ง
และวิกฤต สร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเสีย่ งและการตัดสินใจ มีกรณีศกึ ษา
HB401

การบริ หารโครงการสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Project Management for Convention, Exhibition and Event Business)
ความสาคัญการบริหารจัดการโครงการ หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการสาหรับ ธุรกิจ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ เทคนิคต่างๆ ของการจัดองค์กรเพื่อการบริหารโครงการ การ
เตรียมคณะทางาน การศึกษาความเป็ นไปได้ การวางแผน การจัดการงบประมาณ การจัดหาทรัพยากรและ
เทคโนโลยี การควบคุมและการปิดโครงการ
HB402

การจัดการเชิ งกลยุทธ์สาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Strategic Management for Convention, Exhibition and Event Business)
ความหมาย ทฤษฎี และความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจากัดของธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การสร้างกลยุทธ์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความได้เปรียบและสอดคล้องกับธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การกาหนดเป้าหมาย
การกาหนดนโยบาย การติดตามและการประเมินผล ตลอดจนการศึกษาผ่านกรณีศกึ ษา
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ระเบียบวิ ธีวิจยั สาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ 3(3-0-6)
(Research Methodology for Convention, Exhibition and Event Business)
แนวคิด เกี่ย วกับ การวิจ ยั ด้า นธุ ร กิจ จัด การประชุ ม นิ ท รรศการ และกิจ กรรมพิเ ศษ รูป แบบ
กระบวนการและขัน้ ตอนการวิจยั การกาหนดประเด็นปญั หาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง การ
กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ การกาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลงานการวิจยั
HB403

HB404

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Seminar on Current Issues in Convention, Exhibition and Event Business)
การนาเสนอ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การวิเคราะห์ปญั หาและแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปญั หาในธุ รกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ม ี
ประสบการณ์ในวิชาชีพทีไ่ ด้รบั เชิญเข้าร่วมการสัมมนา
- วิ ชาเอกเลือก จานวน 18 หรือ 15 หน่วยกิต
HB231
ประชาคมอาเซียนในบริ บทการท่องเที่ยวและการบริ การ
3(3-0-6)
(ASEAN Community in Tourism and Hospitality Context)
เทียบเท่าวิ ชา HO110 ประชาคมอาเซียนในบริ บทการท่องเที่ยวและการบริ การ
และวิ ชา HY231 ประชาคมอาเซียนในบริ บทการท่องเที่ยวและการบริ การ
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่ มประชาคม
อาเซียน นโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่ มประชาคมอาเซียน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการของแต่ละประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการในกลุ่มประชาคมอาเซียน
HB232

การออกแบบและสร้างสรรค์งานนิ ทรรศการและการแสดงสิ นค้า
3(3-0-6)
(Design and Creation for Exhibition)
แนวคิด ประเภท และลักษณะของงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า วัตถุประสงค์ของการจัด
งาน หลักจิตวิทยาในการออกแบบและสร้างสรรค์งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า หลักการออกแบบและการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและนาเสนอรูปแบบงาน
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การจัดการสิ่ งแวดล้อมสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Environmental Management for Convention, Exhibition and Event Business)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับ ธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ การกาหนดนโยบายสิง่ แวดล้อม การวางแผน การดาเนินการ และการประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมสาหรับ
ธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การพัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
HB233

HB331

การวางแผนและดาเนิ นการจัดนาเที่ยวสาหรับธุรกิ จการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
เพื่อเป็ นรางวัล
(Tour Planning and Operation for Incentive Travel Business)
ความรู้เ บื้อ งต้นเกี่ยวกับ การท่ อ งเที่ย วเพื่อ เป็ นรางวัล องค์ป ระกอบที่สาคัญ ของการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การสารวจเส้นทางเพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล การวางแผนการใช้ ง บประมาณ ผลก าไรทางธุ ร กิจ รวมถึง การจัด แผนการท่ อ งเที่ย วโดยเน้ น
ความปลอดภัย ขัน้ ตอนการจัดนาเที่ยว กิจกรรมนันทนาการสาหรับการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับ
ธุรกิจและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อง ปญั หาและอุ ปสรรคที่อ าจจะเกิดขึ้นและสัมพันธ์กบั กฎหมายการท่อ งเที่ยว
ระหว่างประเทศ
HB332

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
(Integrated Marketing Communication for Convention, Exhibition and Event
Business)
ความหมาย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อ สารทาง
การตลาดสาหรับธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด
ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด กลวิธแี ละกลยุทธ์การใช้เครือ่ งมือการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการขายตรง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมทัง้ จริยธรรม
ในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
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HB431

การจัดการคุณภาพการบริ การสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Service Quality Management for Convention, Exhibition and Event Business)
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญของการจัดการคุณภาพการบริการสาหรับ ธุรกิจจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ แนวทางการจัดการคุณภาพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านเครื่องมือ
ทางการบริหารต่างๆ สาหรับองค์การธุรกิจ และการควบคุมการดาเนินงานบริการทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยใช้ระบบมาตรฐานสากลเพื่อมุง่ สู่การประกันคุณภาพ
HB432

การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิ จในอุตสาหกรรมการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(3-0-6)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(Entrepreneurship in Convention, Exhibition and Event Industry)
ประเภท รูป แบบ และคุ ณ ลัก ษณะของผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ ในอุ ต สาหกรรม จัด การประชุ ม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดตัง้ ธุรกิจใหม่ กฏหมายเกี่ยวกับการ
จัดตัง้ ธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุน การวิจยั ทางการตลาด การจัดทาแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต
แผนองค์การและการดาเนินงาน และแผนการเงิน การประเมินความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจและปญั หาของการ
เริม่ ธุรกิจใหม่
- วิ ชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ จานวน 18 หน่วยกิต
HB241
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
3(2-2-5)
(English for Tourism and Hospitality Industry)
เทียบเท่าวิ ชา HW241 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
และวิ ชา HY241 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
ศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการปฏิบตั งิ านสาหรับธุรกิจ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็นต้น
HB242

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิ จการจัดการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meeting and Convention Business)
ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คาศัพท์ สานวนภาษา ทีใ่ ช้ในธุรกิจการจัดการประชุม
การนาเสนอข้อมูลของธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความในองค์กรและระหว่างองค์กร การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
สาหรับธุรกิจจัดการประชุม ศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านธุรกิจการจัดการประชุม ตาแหน่ งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงศึกษาถึงระดับของภาษาทีใ่ ช้ในการสื่อสาร
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HB243

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิ จการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
3(2-2-5)
(English for Incentive Travel Business)
ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คาศัพท์ สานวนภาษา และบทสนทนาทีใ่ ช้ธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล การติดต่อประสานงาน การนัดหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง กระบวนการและขัน้ ตอน
ต่างๆ การประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ระเบียบขัน้ ตอนพิธกี ารเข้าออกเมือง การติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าและการแก้ปญั หาในการให้บริการลูกค้า
HB341

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิ จการจัดนิ ทรรศการและการแสดงสิ นค้า
3(2-2-5)
(English for Exhibition Business)
ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คาศัพท์ สานวนภาษา ทีใ่ ช้ในธุรกิจการจัดนิทรรศการ
และการแสดงสินค้า การนาเสนอข้อมูลของธุรกิจ ระเบียบพิธกี ารศุลกากร การเขียนบันทึกข้อความในองค์กร
และระหว่ า งองค์ ก ร การเขีย นเพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ ส าหรับ ธุ ร กิจ การจัด นิ ท รรศการและการแสดงสิน ค้ า
ศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านธุรกิจการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า ตาแหน่ งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ศึกษาถึงระดับของภาษาทีใ่ ช้ในการสื่อสาร
HB342

ภาษาอังกฤษสาหรับการเจรจาต่อรองในธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ 3(2-2-5)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(English for Negotiation in Convention, Exhibition and Event Business)
ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การพูดและการสนทนา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟงั และการวางแผนการนาเสนอ การจัดเตรียมเค้าโครงของการ
นาเสนอ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน รายงาน สินค้าและการบริการในงานอาชีพ และรูปแบบต่างๆในการนาเสนอ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการนาเสนอ ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายเพื่อพัฒนาการนาเสนอด้วย
ตนเอง แนวคิด หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบทีส่ าคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธแี ละ
การประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง กระบวนการตัดสินใจและแก้ปญั หาในลักษณะต่างๆ
HB441

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ
3(2-2-5)
และกิ จกรรมพิ เศษ
(English for Personnel in Convention, Exhibition and Event Business)
ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คาศัพท์ สานวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การติดต่อประสานงาน การนัดหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆในการทางาน การลงตารางการทางาน การให้บริการตามคาร้องขอและการแก้ไ ข
ปญั หาให้กบั ลูกค้า
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ค. กลุ่มวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ จานวน 3 หรือ 6 หน่วยกิต
HB451
ประสบการณ์ วิชาชีพ
3(400 ชัวโมง)
่
(Professional Internship)
การปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานหรือองค์กรธุ รกิจที่เ กี่ยวข้อ งกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชวโมงการปฏิ
ั่
บตั งิ านไม่น้อยกว่า 400 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาต้องเสนอรายงาน
การฝึกปฏิบตั งิ านตามทีส่ าขาวิชากาหนด
HB452

สหกิ จศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการและการ
ปฏิบตั ติ นในสังคมการทางาน รวมทัง้ การดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การ
ปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
ง. กลุ่มวิ ชาโทการจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ จานวน
15 หน่วยกิต

สาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชาในคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ และ

คณะอื่นๆ เลือกเรียน
HX031

ธุรกิ จการจัดการประชุม นิ ทรรศการ และกิ จกรรมพิ เศษ
3(3-0-6)
(Convention, Exhibition and Event Business)
ความหมาย ความสาคัญ วิว ฒ
ั นาการ องค์ประกอบ ประเภท และผู้ท่เี กี่ยวข้อ งกับธุรกิจ การ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ภาพรวมของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษในประเทศไทย ผลกระทบของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ นโยบายของรัฐต่อ
การส่งเสริมและสนับสนุ นการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องค์กรทีม่ บี ทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การวางแผนและพัฒนา แนวโน้มและ
ทิศทางของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
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HX032

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดการประชุม
3(3-0-6)
(Meeting and Convention Business Operations and Management)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กร (Meeting) และการ
ประชุมวิชาชีพ (Convention) ผู้มสี ่ว นได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจจัดการประชุม การอธิบายความหมายของคาศัพท์ท่เี กี่ยวกับการประชุ มวิชาชีพ การดาเนินการในการ
เสนอขอเป็ นเจ้าภาพการจัดงาน การวางแผน การเตรียมการสาหรับการจัดประชุม ขัน้ ตอนการดาเนินการจัด
ประชุม (การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ การประชุม,ระหว่างการจัดประชุม,การจัดการภายหลังการประชุม) การ
จัดการด้านการเงิน และบัญชี การตลาด สถานที่ การประเมินผล และเทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับการจัด
ประชุม เทคนิคการประสานงาน ตลอดจนปญั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
HX033

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
3(3-0-6)
(Incentive Travel Business Operations and Management)
ความสาคัญของการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ประเภทของการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ปจั จัยสู่
ความสาเร็จของการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล หน่วยงานผูใ้ ช้บริการธุรกิจท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล บทบาทของผู้
วางแผนการตอบแทนด้วยรางวัล บทบาทผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ขัน้ ตอน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล กระบวนการดาเนินงานการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล แนวทางและ
ขัน้ ตอนการจัดทาโครงการจูงใจด้วยรางวัลการท่องเทีย่ ว กลยุทธ์การจัดทาข้อเสนอรายการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล จัดการด้านการเงินและบัญชี การตลาด รวมถึงการสร้างความประทับใจแก่ผใู้ ช้บริการท่องเทีย่ วเพื่อ เป็ น
รางวัล ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบรูปแบบงานสังสรรค์สาหรับการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
HX034

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดนิ ทรรศการและการแสดงสิ นค้า
3(3-0-6)
(Exhibition Business Operations and Management)
ค าจ ากัด ความของนิ ท รรศการและงานแสดงสิน ค้า จุ ด ประสงค์แ ละเป้ า หมายของการจัด
นิทรรศการและการแสดงสินค้า ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า การดาเนินการในการเสนอขอเป็ นเจ้าภาพการจัดงาน การวางแผน
การเตรียมการ ขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า (การเตรียมความพร้อม
ก่อนเริม่ จัดงาน,ระหว่างการจัดงาน,การจัดการภายหลังการจัดงาน) การจัดการด้านการเงินและบัญชี การตลาด
สถานที่ การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัด นิทรรศการและการแสดงสินค้า เทคนิคการ
ประสานงาน กลยุทธ์ในการเข้าร่วมงานสาหรับผูแ้ สดงสินค้า ตลอดจนปญั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
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HX035

การดาเนิ นงานและการจัดการธุรกิ จการจัดกิ จกรรมพิ เศษ
3(3-0-6)
(Special Event Business Operations and Management)
ความสาคัญ ประเภท รูปแบบ และลักษณะของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด องค์ประกอบของ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ผลกระทบของการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดต่อสังคมและเศรษฐกิจ รูปแบบ
จัดกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลในอาเซียนและทวีปอื่นๆ การดาเนินการเสนอขอเป็ นผู้จดั งาน การวางแผน
การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การกาหนดวัตถุประสงค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความ
น่าสนใจ การจัดเตรียมและการดาเนินงาน การทาการตลาด การเลือกคนเข้าร่วมงาน การกาหนดกิจกรรม การ
หาผูส้ นับสนุนการจัดงาน การทาแผนประชาสัมพันธ์งาน การประเมินผล
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกเสรีของคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ ได้แก่
HL001
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ในสานักงาน
3(2-2-5)
(Technology for Office Information Management)
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสานักงาน โปรแกรมสาเร็จรูปทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทา
ข้อมูลและเอกสารทีใ่ ช้ในการดาเนินงานธุรกิจ การฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
HL002

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิ จ
3(2-2-5)
(Information Systems for Business)
ความหมาย ความสาคัญของข้อมูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศในองค์กร หลักการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในองค์กรธุรกิจ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ การฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
HL003

เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการเผยแพร่
3(2-2-5)
(Technology for Presentation and Dissemination)
ลักษณะ ประเภท บทบาทของเทคโนโลยีท่มี ตี ่อกระบวนการสื่อสาร การวางแผน การคัดเลือก
และสร้างสรรค์ การนาเสนอและเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยี และฝึกปฏิบตั กิ ารใช้เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและ
การเผยแพร่
HL004

คอมพิ วเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Computer as Learning Media)
ความสาคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การพัฒนา การประเมินผล และการ
เผยแพร่ส่อื เพื่อช่วยการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้คอมพิวเตอร์สร้างและนาเสนอสื่อ
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ระเบียบวิ ธีวิจยั เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Research Methodology)
วัตถุประสงค์และความสาคัญของการวิจยั ระเบียบวิธแี ละการวิจยั รูปแบบต่างๆ ขัน้ ตอนการ
ดาเนินการวิจยั การทาและเขียนรายงานการวิจยั
HL005

HL006

สังคมและการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Government)
แนวความคิด ต่ า ง ๆ ทางด้า นสัง คมวิท ยาที่เ กี่ย วกับ สัง คมไทย องค์ป ระกอบที่ส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ที่มอี ยู่ระหว่างระบบสังคมและระบอบการปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปญั หา
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั
พรรคการเมืองและกลุ่มพลังในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Thai Political Parties and Pressure Groups)
การกาเนิด วิวฒ
ั นาการ โครงสร้าง นโยบาย หน้าที่ และบทบาทสาคัญของกลุ่มพลังและพรรค
การเมืองไทย ตลอดจนผลกระทบทีม่ ตี ่อการพัฒนาการเมืองไทย
HL007

HL008

การพัฒนาความมันคงแห่
่
งชาติ
3(3-0-6)
(National Stability Development)
วิวฒ
ั นาการ เกียรติประวัติ และบรรพบุรษุ ของชาติไทย ความมันคงแห่
่
งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา และการวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับความมันคง
่
HL009

นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
(Thai Foreign Policy)
สภาวการณ์และปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องในการกาหนดรูปแบบของนโยบายต่างประเทศของไทย สภาพ
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศทีก่ าลังพัฒนา โดยเน้นบทบาทของประเทศมหาอานาจทีม่ ตี ่อประเทศไทย นับตัง้ แต่
วิกฤตการณ์สงครามเวียดนาม
HL010

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3(3-0-6)
(Introduction to Southeast Asian Studies)
ประวัติศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดมุง่ หมาย นโยบาย และบทบาทของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN)
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BA944

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิ จระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Business)
การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ สภาวการณ์เศรษฐกิจ ความต้องการ การติดต่อและการ
เสาะหาตลาดระหว่างประเทศ การสังเข้
่ าและการส่งออก กระแสเงินตราต่างประเทศ สถานการณ์ นโยบายและ
ข้อจากัดของการค้า การเงินระหว่างประเทศ
HL011

ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Organizations))
หลักการ โครงสร้าง ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และบทบาทขององค์การสหประชาชาติ องค์กรย่อย
และทบวงการชานัญพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ องค์การการค้าโลก อาเซียน เอเปค โอเปค นาฟต้า อาฟต้า กลุ่ม
ประเทศไม่ฝกั ใฝ่ฝ่ายใด บรรษัทข้ามชาติของต่างประเทศในประเทศไทย และบรรษัทข้ามชาติของไทยทีเ่ ข้าไป
ดาเนินงานในต่างประเทศ รวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ บี ทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแบบยังยื
่ นใน
ประเทศไทย
HL012

สถานการณ์โลกปัจจุบนั
3(3-0-6)
(Current Global Affairs)
การวิเคราะห์สถานการณ์ และภูมหิ ลังของปญั หาสาคัญในโลกปจั จุบนั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
HL013

ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบนั
3(3-0-6)
(Current Problems of Thai Society)
โครงสร้างของสัง คมไทย การวิเ คราะห์ปญั หาของสัง คมไทย การทาแนวทางแก้ไ ขเพื่อ ให้
สัมพันธ์กบั ความเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
HL014

มนุษย์และสภาพแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
แนวคิด หลักการโดยทัวไปเกี
่
่ยวกับความรู้ทางนิเ วศและสิง่ แวดล้อ ม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์ก ับสิ่งแวดล้อ ม การปรับตัว ของมนุ ษ ย์ใ ห้เ ข้ากับ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ การดัดแปลงภาวะ
แวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมและการพัฒนาประเทศไทยในปจั จุบนั ทีเ่ กี่ยวกับความ
ั หา
เสื่อ มโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติ การเกิด มลพิษ สิ่ง แวดล้ อ ม การป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ ไ ขป ญ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
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HL015

พื้นฐานการแสดง
3(2-2-5)
(Introduction to Acting)
ประวัตคิ วามเป็นมาของละครและการแสดง ศัพท์เทคนิคทีเ่ กี่ยวกับการละครและการแสดง การ
ฝึ กทาสมาธิขนั ้ ต้น การควบคุมตนเอง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเล่นเกมเกี่ยวกับการแสดง
ฝึกการใช้เสียง อารมณ์ ความรูส้ กึ สัมผัสทัง้ ห้าให้สมั พันธ์กนั การฝึ กสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์และ
สัตว์ เพื่อตีความและนามาแสดง ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวนการผลิตละครและการแสดง
HL016

การพัฒนาทักษะการแสดง
3(2-2-5)
(Acting Skills Development)
สอบผ่าน HL015 พื้นฐานการแสดง
ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบ ตั เิ กี่ยวกับการแสดงในบทบาทต่างๆ การสร้างและพัฒนาตัวละคร การ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ และสีหน้าท่าทาง การใช้เสียงในการแสดง การสร้างสถานการณ์สมมุติ
ทักษะการแสดงสด หลักการ เทคนิคและความแตกต่างของการแสดงผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ ละครเวที ละคร
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นศิลปะการแสดง
HL017

การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้ า
3(2-2-5)
(Costume and Make-Up Design)
วัฒนธรรม ความหมาย และความสาคัญของเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับ การฝึกออกแบบ
เครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ยุคสมัยและสภาพของนักแสดง ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งหน้าเบือ้ งต้นและเทคนิคการแต่งหน้า
สาหรับการแสดง
HL018

การขับร้อง
3(2-2-5)
(Score Reading and Singing)
วิธอี ่านโน้ตดนตรี การตีความบทเพลง วิธกี ารออกเสียงขับร้องในการแสดงประเภทต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามท่วงทานอง จังหวะลีลา อารมณ์และความรูส้ กึ
HL019

นาฏศิ ลป์ ไทย 1
3(2-2-5)
(Thai Dance 1)
หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย การฝึ กปฏิบตั ิการราพื้นฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว

ราแม่บท
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HL020

นาฏศิ ลป์ ไทย 2
(Thai Dance 2)
สอบผ่าน HL019 นาฏศิ ลป์ ไทย 1
ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั นิ าฏศิลป์ไทยขัน้ สูง
สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยซึง่ เป็ นทีน่ ิยมได้

3(2-2-5)

เพื่อให้เกิดทักษะความชานาญมากยิง่ ขึน้ และ

HL021

การอ่านร้อยกรองไทย
3(2-2-5)
(Thai Poetry Recitation)
หลักและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และ
ทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทัง้ กลวิธกี ารใช้เสียงให้เหมาะกับ
บทอ่าน
HL022

การละเล่นพื้นบ้านไทย
3(3-0-6)
(Thai Folk Games)
การละเล่นพืน้ บ้านในภาคต่างๆ ของประเทศไทย อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมปิ ระเทศ ค่านิยม
และคติชวี ติ ทีม่ ตี ่อการละเล่นต่าง ๆ และการศึกษานอกสถานทีต่ ามความเหมาะสม
HL023

พุทธศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Buddhism in Thailand)
ประวัติแ ละอิท ธิพ ลของพุ ท ธศาสนาที่ม ีต่ อ วิถีชีว ิต ของคนไทย หลัก ธรรมและวิธ ีป ฏิบ ัติใ น

สังคมไทย
HL024

คติ ชนวิ ทยา
3(3-0-6)
(Folklore)
ประวัตคิ วามเป็นมา และแนวคิดทางคติชนวิทยา อิทธิพลและค่านิยมทีม่ ตี ่อสังคมไทย ทัง้ ในอดีต
และปจั จุบนั วิธกี ารรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคติชนวิทยาประเภทต่าง ๆ
HL025

เพลงพื้นบ้านไทย
3(2-2-5)
(Thai Folk Songs)
ประวัตคิ วามเป็นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของเพลงพืน้ บ้านไทย การฝึกแต่งและร้องเพลง
พืน้ บ้าน การประยุกต์ใช้เพลงพืน้ บ้านในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
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HL026

โบราณคดีไทยและประเทศใกล้เคียง
3(3-0-6)
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกีย่ วพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม ประวัตขิ องศิลปะ
ไทยและศิลปะประเทศใกล้เคียงพอสังเขป และการศึกษานอกสถานทีต่ ามความเหมาะสม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิ งภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Tourism Industry from Geographical and Cultural Perspectives)
ลัก ษณะและความส าคัญ ของภูมศิ าสตร์ท่มี ีอิทธิพ ลต่ อ วัฒนธรรมและธุ รกิจอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม การ
น าความรู้ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประกอบอาชีพ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
HL027

HL028

วัฒนธรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Culture)
วัฒ นธรรมร่ ว มสมัย ค่ า นิ ย ม วิถีชีว ิต ของคนไทยด้ า นต่ า งๆ ในป จั จุ บ ัน ได้แ ก่ การศึก ษา
ความสัมพันธ์ของครอบครัว การทางาน การใช้เวลาว่าง การแต่งกาย และการเข้าสังคม เป็ นต้น การ
สังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอในเชิงสร้างสรรค์
HL029

การจัดทาวารสาร
3(3-0-6)
(Periodical Production)
ลักษณะและองค์ประกอบของวารสาร นโยบาย แผนงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาวารสาร การบรรณาธิกรวารสาร ภาพกับวารสาร การจัดหน้า และการจัดพิมพ์วารสาร
HL030

หมากล้อม
3(2-2-5)
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิค ขัน้ พื้นฐานสาหรับเล่ นในช่ว งเปิ ดเกม กลางเกม และปิ ดเกม
ความหมายของพืน้ ที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็น-ตาย การจบเกม วิธกี ารเล่นหมากต่อ 9 เม็ด สูตร
มุมและหมากเด็ด ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของหมากล้อม
จิ ตวิ ทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Adolescence Psychology)
แนวคิด ทฤษฎีและการวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น ในด้านร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์
และสังคม ปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุ่น การปรับตัวและการพัฒนาชีวติ อย่างมี
คุณค่าและมีเป้าหมายของวัยรุน่ ในยุคปจั จุบนั
HL031
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HL032

ภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบทางสังคม
3(3-0-6)
(Change and Social Responsibilities)
แนวโน้ ม และทิศ ทางของการเปลี่ย นแปลงทุ น ทางสัง คม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความผันแปรของกระบวนการจัดระเบียบสังคมและขัดเกลาทางสังคมตาม
กระแสโลกาภิวตั น์ จริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชนและ
สังคมในปจั จุบนั
HL033

ชุมชนกับกระแสโลกาภิ วตั น์
3(3-0-6)
(Community and Globalization)
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนไทย ความเป็ นมาและอิทธิพลของโลกาภิวตั น์ ต่อ
ชุมชนไทย เหตุผลความจาเป็ นและแนวทางในการปรับตัวของชุมชนไทย จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชนไทย
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนไทยโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาการจัดการภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรม สร้าง
ชุมชนภิวตั น์ให้สงั คมไทยสามารถพึง่ พาตนเองได้ เพื่อการดารงอยูอ่ ย่างยังยื
่ น
HL034

วัฒนธรรมประชานิ ยม
3(3-0-6)
(Popular Culture)
ความหมาย ลัก ษณะเฉพาะ ความเป็ น มาของวัฒ นธรรมประชานิ ย ม และอิท ธิพ ลที่ม ีต่ อ
สังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อุตสาหกรรมการผลิต
วัฒนธรรมและสื่อมวลชน บริบททางสังคมและการเมือง การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมประชา
นิยมที่มอี ิทธิพลในชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย ได้แก่ แฟชัน่ ดนตรี ภาพยนตร์ สินค้าของที่ระลึก
ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ เป็นต้น
HL035

สื่อบันเทิ งปริ ทศั น์
3(3-0-6)
(Entertainment Media Review)
อุตสาหกรรมผลิตสื่อบันเทิงในปจั จุบนั ทัง้ ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก ลักษณะเฉพาะ
ของสื่อบันเทิงในประเทศไทยประเภทต่าง ๆ แนวทางการวิเ คราะห์ส่อื บันเทิงทีไ่ ด้รบั ความนิยมในขณะนัน้ ฝึก
วิเคราะห์ส่อื บันเทิงเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กบั สภาพสังคม วิถชี วี ติ และอิทธิพลทีม่ ตี ่อสังคมไทย
HL036

จิ ตวิ ทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา
3(3-0-6)
(Family Psychology and Family Studies)
แนวคิดทฤษฎีทางจิต วิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา ลักษณะและหน้ าที่ของครอบครัว
วงจรชีวติ ครอบครัวและการสร้างครอบครัว สัมพันธภาพและการปรับตัวในครอบครัวการอบรมขัดเกลาทาง
สังคมของครอบครัว การเปลีย่ นแปลงทางสังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อครอบครัวตลอดจนปญั หาครอบครัวและแนว
ทางการจัดการแก้ไข
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HL037

จิ ตวิ ทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา
ตัง้ แต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3(3-0-6)
(Thai Geography and History for Tourism)
ลัก ษณะทางกายภาพและประวัติศ าสตร์ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยรวมถึง สัง คม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรม ปญั หาและผลกระทบทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วไทย
HL038

HL039

อนาคตศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Futurology)
วิวฒ
ั นาการของมนุ ษย์ตงั ้ แต่ยคุ เริม่ แรกจนถึงปจั จุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ
ตลอดจนศิลปะวิทยาการด้านต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญา และศิลปกรรม โดยใช้ขอ้ มูล
เหล่ านัน้ ในการทานายเหตุ ก ารณ์ ท่ีจะเกิดขึ้น ในอนาคตอย่า งมีห ลัก เกณฑ์และเหตุ ผ ลที่น่า เชื่อ ถือ รวมทัง้
พิจารณาปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึน้ แก่โลกและมนุ ษยชาติในปจั จุบนั และแนวทางการแก้ไขปญั หาอย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ นต่อไปในอนาคต
HL040

ปรัชญาธุรกิ จ
3(3-0-6)
(Philosophy of Business)
ั หาและการตัด สินใจ การเรียนรู้ง านแบบปฏิบตั ิจริง
ความเป็ นจริง ในวงการธุ ร กิจ การแก้ป ญ
ภาวะผูน้ าในวิถตี ะวันตกและตะวันออก ธุรกิจในบริบทของวัฒนธรรมไทย การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมธุรกิจ
HL041

พุทธธรรม
3(3-0-6)
(Buddhadhamma)
หลักธรรมต่างๆ ทีส่ าคัญของพุทธศาสนาทัง้ จากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเข้าใจโลก
และแนวทางการดาเนินชีว ิตที่ถูก ต้อ ง ได้แก่ มงคล 38 ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม
ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง และความหลุดพ้น
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HL042

สันติ ภาพในพหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
(Peace in Multiculturalism)
ความหมายของพหุ ว ัฒนธรรม แนวคิดหลักเกี่ย วกับ สัน ติภ าพและสัน ติศึก ษา พหุล ักษณ์ ใ น
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมไทย ปญั หาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
HL043

ปรัชญาศิ ลปะ
3(3-0-6)
(Philosophy of Art)
ความหมายของปรัชญาศิลปะ แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ความดี
และความจริง การประเมินคุณค่าของงานศิลปะ แนวคิดของศิลปะเพื่อศิลปะและศิลปะเพื่อสังคม อิทธิพลของ
สื่อสมัยใหม่ทม่ี ตี ่องานศิลปะ
ความหลากหลายของกลุ่มชาติ พนั ธุใ์ นสังคมไทย
3(3-0-6)
(Diversity of Ethnic Groups in Thai Society)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ (Ethnic Identity ) ที่สาคัญในสังคมไทย การธารงไว้ซ่งึ ชาติพนั ธุ์
(Ethnicity) ความแตกต่ า งหลากหลายของกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ต่ า งๆ การผสมผสานและความกลืน กลาย การ
เปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ในสังคมปจั จุบนั
HL044

สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Social Sciences in Daily Life )
รูปแบบการดาเนินชีวติ พฤติกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มคนในสังคม ปจั จุบนั อาทิ ความคิด ความ
เชื่อ การตัดสินใจในการประกอบอาชีพ การทางาน งานอดิเรก กลุ่มทางสังคม การสร้างครอบครัว และการนา
สังคมศาสตร์แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน
HL045

HL046

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(Korean for Communication 1)
ทัก ษะการใช้ภาษาเกาหลีใ นชีว ิต ประจาวัน โดยเน้ นการฟ งั และการสนทนาบทพูด พื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พื้นฐาน ในระดับย่อ
หน้า
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HL047

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Korean for Communication 2)
สอบผ่าน HL046 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ทักษะการใช้ภาษาเกาหลี ในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นการฟงั และการสนทนาบทพูด ทีซ่ บั ซ้อนมาก
ขึน้ รวมทัง้ การจับใจความสาคัญ การเขียนทีห่ ลากหลายในระดับทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
HL048

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(Malay for Communication 1)
ทัก ษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวติ ประจาวัน โดยเน้ นการฟ งั และการสนทนาบทพูดพื้นฐานที่
จาเป็ นต่ อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญ และการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พื้นฐานในระดับ
ย่อหน้า
HL049

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Malay for Communication 2)
สอบผ่าน HL048 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 1
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นการฟงั และการสนทนาบทพูด ทีซ่ บั ซ้อนมาก
ขึน้ รวมทัง้ การจับใจความสาคัญ การเขียนทีห่ ลากหลายในระดับทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
HL050

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Communication 1)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน โดยเน้ นการฟงั และการสนทนาบทพูดพื้นฐานที่
จาเป็ นต่ อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญ และการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พื้นฐานในระดับ
ย่อหน้า
HL051

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Communication 2)
สอบผ่าน HL050 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน โดยเน้ นการฟงั และการสนทนาบทพูด ทีซ่ บั ซ้อน
มากขึน้ รวมทัง้ การจับใจความสาคัญ การเขียนทีห่ ลากหลายในระดับทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

49

