
 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2561)  1 
 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการอีเว้นท ์ 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร  

           สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์

  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Event Management 

            

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (การจดัการอเีวน้ท)์  

  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  ศศ.บ. (การจดัการอเีวน้ท)์ 

 ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Arts (Event Management)  

 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.A. (Event Management) 

 

3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา  

  3.1  นกัออกแบบและสรา้งสรรคง์านอเีวน้ท ์

  3.2  นกัวางแผนและดาํเนินงานในธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.3   นกัการตลาดและการขายในธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.4   ผูจ้ดัการโครงการในธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.5  ผูป้ระกอบการธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.6  พนกังานหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนและพฒันาธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.7  นกัวจิยัและนกัวชิาการในธุรกจิอเีวน้ท ์

  3.8  พนกังานในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

  4.1   หลกัสตูร  

    4.1.1  จาํนวนหน่วยกิต  

       ตลอดหลกัสตูร 138 หน่วยกติ 

    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   

       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จาํนวน     30 หน่วยกิต 

         หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั  จาํนวน    21 หน่วยกติ 

         (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร จาํนวน   (15) หน่วยกติ 

         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ จาํนวน    (3) หน่วยกติ 

         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  จาํนวน    (3) หน่วยกติ 

         หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก   จาํนวน     9 หน่วยกติ 

              (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร     

         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 

         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

         (4)  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 

         (5)  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 

         หมายเหตุ เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560  

            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จาํนวน    102 หน่วยกิต 

         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จาํนวน    24 หน่วยกติ 

         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จาํนวน    69 หน่วยกติ 

           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จาํนวน   (39) หน่วยกติ 

           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จาํนวน (15/18) หน่วยกติ 

           ค.  วชิาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชพี  จาํนวน   (15) หน่วยกติ  

         (3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี จาํนวน    6/9 หน่วยกติ 

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จาํนวน      6 หน่วยกิต 

        

    4.1.3 รายวิชา  

       ความหมายของรหสัวิชา 

       รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และ

ตวัเลข 3 หลกั นําหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร ดงัต่อไปน้ี 

       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ม ี5 กลุ่มวชิา จาํนวน 30 หน่วยกติ 

         อ้างถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 
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       2) หมวดวิชาเฉพาะ จาํนวน 102 หน่วยกติ  

         ประกอบดว้ย 3 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 

         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาํนวน 24 หน่วยกติ 
                                  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS101 การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร

ในพลวตัโลก 

(Tourism and Hospitality Industry in 

Global Dynamics) 

3(3-0-6) - 

TS102 

 

 

 

 

การพฒันาบุคลกิภาพสาํหรบัการ

ทาํงานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว

และการบรกิาร 

(Personality Development for 

Working in Tourism and Hospitality 

Industry) 

3(3-0-6) - 

TS103 จติวทิยาการบรกิาร 

(Service Psychology) 

3(3-0-6) - 

TS105 ธุรกจิการจดัอเีวน้ทแ์ละไมซ ์

(Event and MICE Business) 

3(3-0-6) - 

TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสื่อสารขา้ม

วฒันธรรมสําหรบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

(Consumer Behavior and Cross-

Cultural Communication Tourism 

and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS202 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาํหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ

การบรกิาร 

(Innovation and Information 

Technology for Tourism and 

Hospitality Industry) 

 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

TS301 กฎหมาย จรยิธรรม และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมสําหรบั

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ 

การบรกิาร 

(Laws, Ethics and Social 

Responsibility for Tourism and 

Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS302 การจดัการและพฒันาทุนมนุษยส์าํหรบั

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ

บรกิาร 

(Human Capital Management and 

Development for Tourism and 

Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

     

        (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จาํนวน 69 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 

           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จาํนวน 39 หน่วยกติ  
 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE201 การจดัการธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Event Business Management) 

3(3-0-6) - 

TE202 การจดัการธุรกจิการประชุม 

(Meeting and Convention Business 

Management) 

3(3-0-6) - 

TE203 การจดัการธุรกจิการจดันิทรรศการ 

และงานแสดงสนิคา้ 

(Exhibition and Trade Show 

Business Management) 

 

 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE204 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความ

สะดวกสาํหรบังานอเีวน้ท ์

(Venues and Facility Management 

for Event) 

3(3-0-6) - 

TE205 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

สาํหรบัธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Creativity and Innovation for Event 

Business) 

        3(3-0-6) - 

TE301 การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วเพื่อ 

เป็นรางวลั    

(Incentive Travel Business 

Management) 

3(3-0-6) - 

TE302 การบรหิารงานขายและการตลาด

สาํหรบัธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Sales and Marketing Management  

for Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE303 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

สาํหรบังานอเีวน้ท ์

(Logistic and Supply Chain 

Management for Event) 

3(3-0-6) - 

TE304 การจดัการซพัพลายเออรส์าํหรบัธรุกจิ

การจดัอเีวน้ท ์

(Suppliers Management for Event 

Business) 

3(3-0-6) - 

TE401 การจดัการวกิฤตและความเสีย่งสาํหรบั

ธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Risk and Crisis Management for 

Event Business) 

 

 

 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

 

 

TE402 การบรหิารโครงการและงบประมาณ

สาํหรบัการจดัอเีวน้ท ์

(Project Management and 

Budgeting for Event) 

3(3-0-6) - 

TE403 ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบัธุรกจิการจดั 

อเีวน้ท ์

(Research Methodology for Event 

Business)          

3(3-0-6) - 

 

          ข.  วิชาเฉพาะเลือก จํานวน 15/18 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจาก

รายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE206 เทคโนโลยสีาํหรบัการออกแบบและ

สรา้งสรรคง์านอเีวน้ท ์

(Technology for Design and 

Creativity in Events) 

3(2-2-5) - 

TE207 การจดัการอเีวน้ทเ์ฉพาะบุคคล 

และองคก์ร  

(Personal and Cooperate Event 

Management) 

3(3-0-6) - 

TE305 การจดัการผูส้นบัสนุนงานอเีวน้ท ์

(Event Sponsorship Management) 

3(3-0-6) - 

TE306 การจดัการเทศกาลและงานคอนเสริต์ 

(Festival and Concert Management) 

3(3-0-6) - 

TE307 การจดัการอเีวน้ทท์างการกฬีา 

(Sport Event Management) 

 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE308 

 

 

TE309 

การบรกิารจดัเลีย้งสาํหรบังาน 

อเีวน้ท ์

(Catering Service for Event) 

การจดัการระบบแสง ส ีเสยีงสาํหรบั

งานอเีวน้ท ์ 

(Light and Sound System 

Management for Event) 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

- 

 

 

- 

TE405 การตลาดดจิทิลัสาํหรบัธุรกจิการจดั 

อเีวน้ท ์

(Digital Marketing for Event 

Business) 

3(3-0-6) - 

 TE406 การเจรจาต่อรองและการประสานงาน

สาํหรบัธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Negotiation and Coordinate for 

Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE407 การจดัการธุรกจิการจดัอเีวน้ทท์ีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Friendly 

Management for Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE408 การเป็นผูป้ระกอบการสําหรบัธุรกจิ

การจดัอเีวน้ท ์

(Entrepreneurship for Event 

Business) 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) - 
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         ค.  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  จาํนวน 15 หน่วยกติ 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE208 ภาษาองักฤษสาํหรบัการท่องเทีย่ว 

และอุตสาหกรรมบรกิาร 

(English for Tourism and Hospitality 

Industry) 

3(2-2-5) - 

TE209 ภาษาองักฤษสาํหรบัธุรกจิการจดั 

อเีวน้ท ์

(English for Event Business) 

3(2-2-5) - 

TE310 ภาษาองักฤษสาํหรบัธุรกจิการ

ท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั  

(English for Incentive Travel 

Business) 

3(2-2-5) - 

TE311 ภาษาองักฤษสาํหรบัการนําเสนอ 

และการประสานงานในธุรกจิการจดั 

อเีวน้ท ์

(English for Presentation and 

Coordinate in Event Business) 

3(2-2-5) - 

TE409 ภาษาองักฤษสาํหรบัการเตรยีมความ

พรอ้มดา้นอาชพีในธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์ 

(English for Career Preparation in 

Event Business) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) - 

 

         

 

 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2561)  9 
 

        (3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาํนวน 6/9 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TE399 ประสบการณ์วชิาชพี 

(Professional Internship) 

3(300 ชัว่โมง) - 

TE499 สหกจิศกึษา                  

(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 

           หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรยีนวชิา TT399 ประสบการณ์

วชิาชพี จะตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาในวชิาเฉพาะเลอืก ไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 

 

 

       3) หมวดเลือกเสรี จาํนวน 6 หน่วยกติ 

         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตร ีใน

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากสํานกังาน ก.พ.  

 

       4) วิชาโทการจดัการอีเว้นท ์จาํนวน 15 หน่วยกติ 

         สาํหรบันกัศกึษาต่างสาขาวชิาในคณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร และ

คณะอื่นๆ เลอืกเรยีน 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX251 ธุรกจิการจดัอเีวน้ทแ์ละไมซ ์

(Event and MICE Business) 

3(3-0-6) - 

TX252 การจดัการธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

(Event Business Management) 

3(3-0-6) - 

TX353 การจดัการธุรกจิการประชุม 

(Meeting and Convention Business 

Management) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX354 การจดัการธุรกจิการจดันิทรรศการและ

งานแสดงสนิคา้ 

(Exhibition and Trade Show 

Business Management) 

3(3-0-6) - 

TX455 การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วเพื่อเป็น

รางวลั    

(Incentive Travel Business 

Management) 

3(3-0-6) - 
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    3.1.4 แสดงแผนการศึกษา        

ปีท่ี 1  ภาคต้น  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE002 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(3-0-6) - 

GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 

GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 

GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 

TS101 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมบรกิาร 

ในพลวตัโลก 

3(3-0-6) - 

TS102 การพฒันาบุคลกิภาพสาํหรบัการทาํงานใน

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

รวม 18  

 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชพี 3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE002  

หรอื คะแนน TOEIC  

350 หรอืเทยีบเทา่ 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 

GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 

TS103 จติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 

TS105 ธุรกจิการจดั 

อเีวน้ทแ์ละไมซ ์

3(3-0-6) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 2  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในงานอาชพี 1  3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE003 

หรอืคะแนน TOEIC 

450 หรอืเทยีบเทา่ 

TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สารขา้มวฒันธรรม

สาํหรบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TS202 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบั

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(2-2-5) - 

TE201 การจดัการธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 

TE000 วชิาเฉพาะเลอืก  (1) 3(3-0-6) - 

TE208 ภาษาองักฤษสาํหรบัการทอ่งเทีย่วและ

อตุสาหกรรมบรกิาร  

3(2-2-5) - 

รวม 18  

 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในงานอาชพี 2 3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE004 

หรอื คะแนน TOEIC 

550 หรอืเทยีบเทา่ 

TE202 การจดัการธุรกจิการประชมุ 3(3-0-6) - 

TE203 การจดัการธุรกจิการจดันิทรรศการและงานแสดง

สนิคา้ 

3(3-0-6) - 

TE204 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก

สาํหรบังานอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE205 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมสาํหรบัธุรกจิ

การจดัอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE000 วชิาเฉพาะเลอืก  (2) 3(3-0-6) - 

TE209 ภาษาองักฤษสาํหรบัธรุกจิการจดัอเีวน้ท ์ 3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 3  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS301 กฎหมาย จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม

สาํหรบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TS302 การจดัการและพฒันาทนุมนุษยส์าํหรบั

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TE301 การจดัการธุรกจิการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั   3(3-0-6) - 

TE000 วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 

TE310 ภาษาองักฤษสาํหรบัธรุกจิการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็น

รางวลั 

3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 - 

รวม 18  

 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE302 การบรหิารงานขายและการตลาดสาํหรบัธุรกจิการจดั

อเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE303 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนสาํหรบั

งานอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE304 การจดัการซพัพลายเออรส์าํหรบัธุรกจิการจดั 

อเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE000 วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 

TE311 ภาษาองักฤษสาํหรบัการนําเสนอและการ

ประสานงานในธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 - 

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE399 ประสบการณ์วชิาชพี หรอืวชิาเฉพาะเลอืก 3 - 

รวม 3  

 

ปีท่ี 4  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE401 การจดัการวกิฤตและความเสีย่งสาํหรบัธุรกจิการ

จดัอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE402 
การบรหิารโครงการและงบประมาณสาํหรบัการ

จดัอเีวน้ท ์

3(3-0-6) 
- 

TE403 ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบัธรุกจิการจดัอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 

TE404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัในธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 

TE000 วชิาเฉพาะเลอืก  (5) 3(3-0-6) - 

TE409 ภาษาองักฤษสาํหรบัการเตรยีมความพรอ้มดา้น

อาชพีในธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์

3(2-2-5) - 

รวม 18  

 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE499 สหกจิศกึษา 6(0-40-20) - 

รวม 6  
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