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3.4 ผูจ้ ดั การโครงการในธุรกิจอีเว้นท์
3.5 ผูป้ ระกอบการธุรกิจอีเว้นท์
3.6 พนักงานหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนและพัฒนาธุรกิจอีเว้นท์
3.7 นักวิจยั และนักวิชาการในธุรกิจอีเว้นท์
3.8 พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จํานวนหน่ วยกิ ต
ตลอดหลักสูตร 138 หน่ วยกิต
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
จํานวน 30 หน่ วยกิ ต
หมวดวิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ
จํานวน 21 หน่ วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จํานวน (15) หน่ วยกิต
(2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
จํานวน (3) หน่ วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน (3) หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก
จํานวน 9 หน่ วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
(2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
(5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น
หมายเหตุ เป็ นไปตามหมวดวิช าศึก ษาทัว่ ไป มหาวิท ยาลัย หอการค้ า ไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวน 102 หน่ วยกิ ต
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
จํานวน 24 หน่ วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
จํานวน 69 หน่ วยกิต
ก. วิชาเฉพาะบังคับ
จํานวน (39) หน่ วยกิต
ข. วิชาเฉพาะเลือก
จํานวน (15/18) หน่ วยกิต
ค. วิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ จํานวน (15) หน่ วยกิต
(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
จํานวน 6/9 หน่ วยกิต
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หน่ วยกิ ต
4.1.3 รายวิ ชา
ความหมายของรหัสวิ ชา
รายวิช าในหลัก สูต รมีห ลัก เกณฑ์ก ารใช้รหัส วิชา โดยแทนด้ว ยตัวอัก ษร 2 ตัว และ
ตัวเลข 3 หลัก นําหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ มี 5 กลุ่มวิชา จํานวน 30 หน่ วยกิต
อ้างถึง หมวดวิชาศึก ษาทัว่ ไป ระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทีไ่ ด้ผ่านการอนุ มตั เิ รียบร้อยแล้ว
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2) หมวดวิ ชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่ วยกิต
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
(1) กลุ่มวิ ชาพื้นฐานวิ ชาชีพ จํานวน 24 หน่ วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TS101

การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ
ในพลวัตโลก
(Tourism and Hospitality Industry in
Global Dynamics)
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการ
ทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และการบริการ
(Personality Development for
Working in Tourism and Hospitality
Industry)
จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology)
ธุรกิจการจัดอีเว้นท์และไมซ์
(Event and MICE Business)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมสําหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ
(Consumer Behavior and CrossCultural Communication Tourism
and Hospitality Industry)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ
(Innovation and Information
Technology for Tourism and
Hospitality Industry)

TS102

TS103
TS105
TS201

TS202

จํานวนหน่ 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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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TS301

กฎหมาย จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสําหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ
(Laws, Ethics and Social
Responsibility for Tourism and
Hospitality Industry)
การจัดการและพัฒนาทุนมนุ ษย์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการ
บริการ
(Human Capital Management and
Development for Tourism and
Hospitality Industry)

TS302

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

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

-

-

(2) กลุ่มวิ ชาเฉพาะ จํานวน 69 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
ก. วิ ชาเฉพาะบังคับ จํานวน 39 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE201

การจัดการธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Event Business Management)
การจัดการธุรกิจการประชุม
(Meeting and Convention Business
Management)
การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า
(Exhibition and Trade Show
Business Management)

TE202

TE203

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE204

การจัดการสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความ
สะดวกสําหรับงานอีเว้นท์
(Venues and Facility Management
for Event)
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สําหรับธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Creativity and Innovation for Event
Business)
การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อ
เป็ นรางวัล
(Incentive Travel Business
Management)
การบริหารงานขายและการตลาด
สําหรับธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Sales and Marketing Management
for Event Business)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สําหรับงานอีเว้นท์
(Logistic and Supply Chain
Management for Event)
การจัดการซัพพลายเออร์สาํ หรับธุรกิจ
การจัดอีเว้นท์
(Suppliers Management for Event
Business)
การจัดการวิกฤตและความเสีย่ งสําหรับ
ธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Risk and Crisis Management for
Event Business)

TE205

TE301

TE302

TE303

TE304

TE401

จํานวนหน่ 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)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

TE402

TE403

ชื่อวิ ชา

การบริหารโครงการและงบประมาณ
สําหรับการจัดอีเว้นท์
(Project Management and
Budgeting for Event)
ระเบียบวิธวี จิ ยั สําหรับธุรกิจการจัด
อีเว้นท์
(Research Methodology for Event
Business)
ข.

จํานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

วิ ช าเฉพาะเลื อ ก จํานวน 15/18 หน่ วยกิต ให้นักศึก ษาเลือกเรียนจาก

รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE206

เทคโนโลยีสาํ หรับการออกแบบและ
สร้างสรรค์งานอีเว้นท์
(Technology for Design and
Creativity in Events)
การจัดการอีเว้นท์เฉพาะบุคคล
และองค์กร
(Personal and Cooperate Event
Management)
การจัดการผูส้ นับสนุ นงานอีเว้นท์
(Event Sponsorship Management)
การจัดการเทศกาลและงานคอนเสิรต์
(Festival and Concert Management)
การจัดการอีเว้นท์ทางการกีฬา
(Sport Event Management)

TE207

TE305
TE306
TE307

จํานวนหน่ 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)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE308

การบริการจัดเลีย้ งสําหรับงาน
อีเว้นท์
(Catering Service for Event)
การจัดการระบบแสง สี เสียงสําหรับ
งานอีเว้นท์
(Light and Sound System
Management for Event)
การตลาดดิจทิ ลั สําหรับธุรกิจการจัด
อีเว้นท์
(Digital Marketing for Event
Business)
การเจรจาต่อรองและการประสานงาน
สําหรับธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Negotiation and Coordinate for
Event Business)
การจัดการธุรกิจการจัดอีเว้นท์ทเ่ี ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Environmental Friendly
Management for Event Business)
การเป็ นผูป้ ระกอบการสําหรับธุรกิจ
การจัดอีเว้นท์
(Entrepreneurship for Event
Business)

TE309

TE405

TE406

TE407

TE408

จํานวนหน่ 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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ค. วิ ชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จํานวน 15 หน่ วยกิต

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE208

ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเทีย่ ว
และอุตสาหกรรมบริการ
(English for Tourism and Hospitality
Industry)
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการจัด
อีเว้นท์
(English for Event Business)
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล
(English for Incentive Travel
Business)
ภาษาอังกฤษสําหรับการนํ าเสนอ
และการประสานงานในธุรกิจการจัด
อีเว้นท์
(English for Presentation and
Coordinate in Event Business)
ภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(English for Career Preparation in
Event Business)

TE209

TE310

TE311

TE409

จํานวนหน่ 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)

-
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(3) กลุ่มวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ จํานวน 6/9 หน่ วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จํานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(300 ชัวโมง)
่

เงื่อนไขก่อนเรียน

ประสบการณ์วชิ าชีพ
(Professional Internship)
TE499 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
หมายเหตุ ในกรณี ท่ีนั ก ศึก ษาไม่ ส ามารถเรีย นวิช า TT399 ประสบการณ์
วิชาชีพ จะต้องเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต
TE399

3) หมวดเลือกเสรี จํานวน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี ใน
คณะการท่ อ งเที่ย วและอุ ต สาหกรรมบริก าร หรือ คณะอื่น ๆ ในมหาวิท ยาลัย และรายวิช าที่เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รบั รองจากสํานักงาน ก.พ.
4) วิ ชาโทการจัดการอีเว้นท์ จํานวน 15 หน่ วยกิต
สําหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชาในคณะการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ และ
คณะอื่นๆ เลือกเรียน
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TX251

ธุรกิจการจัดอีเว้นท์และไมซ์
(Event and MICE Business)
การจัดการธุรกิจการจัดอีเว้นท์
(Event Business Management)
การจัดการธุรกิจการประชุม
(Meeting and Convention Business
Management)

TX252
TX353

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TX354

การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้า
(Exhibition and Trade Show
Business Management)
การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ น
รางวัล
(Incentive Travel Business
Management)

TX455

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

3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

10

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิ ชา
GE002
GE000
GE000
GE000
TS101
TS102

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
วิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก
วิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก
วิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก
การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ
ในพลวัตโลก
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการทํางานใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ 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

ชื่อวิ ชา

GE001
GE003

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2

GE101
GE201
TS103
TS105

การประกอบการทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการโค้ด
จิตวิทยาการบริการ
ธุรกิจการจัด
อีเว้นท์และไมซ์
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
ศึกษาก่อน GE002
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า
-

18
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ปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในงานอาชีพ 1

TS201

พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
การจัดการธุรกิจการจัดอีเว้นท์
วิชาเฉพาะเลือก (1)
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเทีย่ วและ
อุตสาหกรรมบริการ
รวม

TS202
TE201
TE000
TE208

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

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE003
หรือคะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า
-

3(2-2-5)

-

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

-

18

ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

GE005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในงานอาชีพ 2

TE202
TE203

การจัดการธุรกิจการประชุม
การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า
การจัดการสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก
สําหรับงานอีเว้นท์
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสําหรับธุรกิจ
การจัดอีเว้นท์
วิชาเฉพาะเลือก (2)
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการจัดอีเว้นท์
รวม

TE204
TE205
TE000
TE209

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

เงื่อนไขก่อนเรียน

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

ศึกษาก่อน GE004
หรือ คะแนน TOEIC
550 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

-
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ปี ที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TS301

กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
วิชาเฉพาะเลือก (3)
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ น
รางวัล
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

TS302
TE301
TE000
TE310

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

-

ปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE302

การบริหารงานขายและการตลาดสําหรับธุรกิจการจัด
อีเว้นท์

TE303

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสําหรับ
งานอีเว้นท์
การจัดการซัพพลายเออร์สาํ หรับธุรกิจการจัด
อีเว้นท์
วิชาเฉพาะเลือก (4)
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอและการ
ประสานงานในธุรกิจการจัดอีเว้นท์
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

TE304
TE000
TE311

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 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิ ชา
TE399

ชื่อวิ ชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ หรือวิชาเฉพาะเลือก
รวม

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

TE401

การจัดการวิกฤตและความเสีย่ งสําหรับธุรกิจการ
จัดอีเว้นท์
การบริหารโครงการและงบประมาณสําหรับการ
จัดอีเว้นท์
ระเบียบวิธวี จิ ยั สําหรับธุรกิจการจัดอีเว้นท์
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจการจัดอีเว้นท์
วิชาเฉพาะเลือก (5)
ภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพร้อมด้าน
อาชีพในธุรกิจการจัดอีเว้นท์
รวม

TE402
TE403
TE404
TE000
TE409

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(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

18

ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
TE499

ชื่อวิ ชา
สหกิจศึกษา
รวม

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