หลักสูตร

จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน'วยกิต
3.1.1 โครงสร0างหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
แบ'งออกเปIนแผนการศึกษาแบบปกติ และแผนแบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
129 หน'วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนGวยกิต
กลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาบังคับ
15 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเลือก
6 หน'วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หนGวยกิต
กลุ'มวิชาแกน
33 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเฉพาะดBาน
54 หน'วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนGวยกิต
ง. หมวดวิชาฝTกประสบการณVวิชาชีพ
6 หนGวยกิต

3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑCการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการ
จัดการนิทรรศการและการประชุม มีดังนี้
กำหนดรหัสไวB 6 ตัว สามตัวแรกเปIนตัวอักษร สามตัวหลังเปIนตัวเลข เช'น อพม. 101
อักษร 2-3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา คือ
อพม. หมายถึง สาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
ศปส. หมายถึง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนGวยกิต)
กลุGมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนGวยกิต)
อก. 001* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
EN 001 English for Everyday Communication
อก. 002* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
EN 002 English for Social Communication

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

อก. 003*
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication

3 (2 – 2 – 6)

กลุGมวิชาบังคับ (15 หนGวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูB
3 (3 – 0 – 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003 การสรBางจิตวิญญาณการเปIนผูBประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005 ทักษะการเปIนผูBนำเชิงสรBางสรรคC
3 (3 – 0 – 6)
GE 005 Creative Leadership Skills
หมายเหตุ* วิชาที่สอนเป]นภาษาอังกฤษ
กลุGมวิชาเลือก (6 หนGวยกิต)
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
GE 006 Asia and the Global Community
ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิต
GE 007 Art of Life
ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
GE 008 Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (87 หนGวยกิต)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุGมวิชาแกน (33 หนGวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
อก.500* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอีเวBนทC และการจัดการ
3 (3 – 0 – 6)
นิทรรศการและการประชุม
EN 500 Communicative English for Event and MICE
นศ. 003 ศิลปะแห'งการพูด
3 (3 – 0 – 6)
CA 003 Art of Speaking
นศ. 005 ศิลปะแห'งการเล'าเรื่อง
3 (3 – 0 – 6)
CA 005 Art of Storytelling
นศ. 006 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)

CA 006
นศ. 014
CA 014
นศ. 015
CA 015
นศ. 016
CA 016
นศ. 017
CA 017
นศ. 018
CA 018
อพม. 001
EDM 001
อพม. 002
EDM 002

Marketing Communications in Digital Age
ศิลปะการถ'ายภาพเชิงความคิด
The Art of Conceptual Photography
ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรม
Art and Socio-Cultural Research Workshop
จิตวิญญาณแห'งศิลปะและชีวิตในอุษาคเนยC
Spirit of Art and Life in Southeast Asia
ปฏิบัติการออกแบบภาพดิจิทัลเพื่อการผลิตอีเวBนทC และการจัดการ
นิทรรศการและการประชุม
Digital Imagery Workshop for Event Production and MICE
ปฏิบัติการงานออกแบบเพื่อการแสดง
Scenography Workshop
ศิลปะ รสนิยมและโลกาภิวัฒนC
Taste, Art and Globalization
กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
Legal and Ethical Issues for Event and MICE Business

3 (2 – 2 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

3 (2 – 2 – 4)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หมายเหตุ* วิชาที่สอนเป]นภาษาอังกฤษ

กลุGมวิชาเฉพาะด0าน (54 หนGวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
อพม. 101 ธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเบื้องตBน
3 (2 – 2 - 4)
EDM 101 Introduction to Event and MICE Business
อพม. 102 การออกแบบและสรBางสรรคCประสบการณCดBานอีเวBนทC
3 (2 – 2 - 4)
EDM 102 Event Experience Design and Creation
อพม. 103 การจัดการและการวางแผนอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
3 (3 – 0 – 6)
และการประชุม
EDM 103 Event and MICE Management and Planning

อพม. 104 การเปIนผูBประกอบการอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
และการสรBางแบรนดC
EDM 104 Event and MICE Entrepreneurship and Branding
อพม. 105 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับอีเวBนทC และการจัดการ

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)

EDM 105
อพม. 106
EDM 106
อพม. 107
EDM 107
อพม. 108
EDM 108
อพม. 109
EDM 109
อพม 110
EDM 110
อพม. 200
EDM 200
อพม. 300
EDM 300
อพม. 301
EDM 301
อพม. 302
EDM 302
อพม. 401
EDM 401
อพม. 402
EDM 402

นิทรรศการและการประชุม
Digital Marketing Communication for Event and MICE
การเขียนบทเพื่องานอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
Scriptwriting for Event and MICE
การจัดการสถานที่และโลจิสติกสC
Venue Management and Logistics
การนำเสนองานและการเจรจาต'อรองสำหรับงานอีเวBนทC
และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
Pitching and Negotiation for Event and MICE
พฤติกรรมผูBบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว
และการบริการ
Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and
Hospitality Industry
การจัดการการประชุมและการท'องเที่ยวเพื่อเปIนรางวัล
Meeting and Incentives for Travel Management
พื้นที่และเรื่องเล'าสำหรับงานอีเวBนทC
Event Spaces and Stories
ปฏิบัติการงานผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
Event and MICE Production Workshop
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่องานอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
Audio-Visual Production Workshop for Event and MICE
เทคโนโลยีการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
Technology for Event and MICE Production
การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อองคCการ
Event and MICE for Corporate
การผลิตอีเวBนทCเฉพาะบุคคล
Private Event

เลือก 2 วิชาจาก 4 วิชา ตGอไปนี้
อพม. 403 การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่องานศิลปะ
และความบันเทิง
EDM 403 Event and MICE for Art and Entertainment
อพม. 404 การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อมรดกทาง

3 (2 – 2 - 6)

3 (2 – 2 – 4)
3 (3 – 0 –6)

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 ( 2 – 2 - 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (2 – 2 – 4)

3 (2 – 2 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)

3 (1 – 4 – 4)

3 (1 – 4 – 4)

วัฒนธรรมและประเพณี
EDM 404 Event and MICE for Cultural Heritage
อพม. 405
EDM 405
อพม. 406
EDM 406

การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อกีฬา
Sport Event and MICE
การจัดการกิจกรรมขนาดใหญ'และงานมหกรรม
Mega Event and Exposition Management

3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)

หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เปIน 3 (3-0-6) แบ'งเปIนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต'อสัปดาหC โดยมีการฝ—กปฏิบัติร'วมกัน
ระหว'างนักศึกษาและอาจารยCผูBสอนและการศึกษาดBวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต'อสัปดาหC
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนGวยกิต)
นักศึกษาจะตBองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เป˜ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรี
ที่คณะนิเทศศาสตรCหรือภาควิชาอื่นของคณะเป˜ดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาการประชาสัมพันธCเป˜ดสอน
ไม'นBอยกว'า 6 หน'วยกิต ดังรายวิชาต'อไปนี้
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดBวยตนเอง)
อพม. 407 การจัดการประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ
3 (1 – 4 – 4)
EDM 407 Convention Management
อพม. 408 การจัดการนิทรรศการ
3 (1 – 4 – 4)
EDM 408 Exhibition Management
อพม. 412 การคBนควBาอิสระ
3 (0 – 0 – 12)
EDM 412 Independent Study
ศส. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperation Education
ง. หมวดวิชาประสบการณVวิชาชีพ (6 หนGวยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียน อพม. 411 สำหรับหลักสูตรปกติ และ อพม. 410 สำหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา
อพม. 410 สหกิจศึกษาในธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
6 (0 – 35 – 0)
EDM 410 Cooperative Education in Event and MICE Business
อพม. 411 โครงการสารนิพนธC
6 (2 – 8 – 5)
EDM 411 Degree Project

กลุGมวิชาโท ( 15 หนGวยกิต)
กลุGมวิชาโทอีเว0นทVและการจัดการนิทรรศการและการประชุม

(สำหรับนักศึกษาที่ไม'ไดBเรียนในสาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต'อไปนี้
อพม. 101
ธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเบื้องตBน
EDM 101
Introduction to Event and MICE Business
อพม. 102
การออกแบบและสรBางสรรคCประสบการณCดBานอีเวBนทC
EDM 102
Event Experience Design and Creation
อพม. 103
การจัดการและการวางแผนอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
EDM 103
Event and MICE Management and Planning
อพม. 300
EDM 300
อพม. 302
EDM 302

ปฏิบัติการงานผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
Event and MICE Production Workshop
เทคโนโลยีการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
Technology for Event and MICE Production

3 (2 – 2 - 4)
3 (2 – 2 - 4)
3 (3 – 0 – 6)

3 (1 – 4 – 4)
3 (2 – 2 – 4)

คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนGวยกิต)
กลุGมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนGวยกิต)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
วิชานี้มุ'งเนBนใหBผูBเรียนมีส'วนร'วมในการมีปฏิสัมพันธCแบบพื้นฐาน รวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส'วนตัวและเรื่องง'ายๆ
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 002 English for Social Communication
วิชานี้มุ'งเนBนเรื่องการใชBประโยคและสำนวนที่ใชBบ'อยๆ เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธCทางดBานสังคม
การแลกเปลี่ยนขBอมูลที่เกี่ยวขBองกับบุคคลอื่นและสภาพแวดลBอมของบุคคลอื่น
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
EN 003
English for Global Communication
วิชานี้เป˜ดโอกาสใหBผูBเรียนไดBบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณCอย'างคล'องแคล'ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปIนอยู' การทำงาน และหัวขBออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณCที่ซับซBอนมากขึ้น
กลุGมวิชาบังคับ (15 หนGวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูB

3 (3 – 0 – 6)

GE 001

Thinking Skills for Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของของการคิด พัฒนาการคิดอย'างเปIนระบบ การคิดเชิงวิพากษC การคิดสรBางสรรคC
การคิดวิเคราะหC การคิดสังเคราะหC การคิดแกBปŸญหา การเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิด
ที่เหมาะสมไปประยุกตCใชBในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดBอย'างมีประสิทธิภาพ
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปIนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดBแก' การเคารพกฎหมาย การเคารพ
สิทธิผูBอื่น การเคารพความแตกต'าง และการรักษาอัตลักษณCความเปIนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการ
คิดวิเคราะหCและการสรBางองคCความรูBจากขBอมูลข'าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดBานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหBนักศึกษารูBเท'าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ'ายทอดความรูBใหBแก'ผูBอื่น และ
แกBปŸญหาต'างๆ ที่มีผลกระทบต'อการดำเนินชีวิตไดBตามศักยภาพ เพื่อใหBนักศึกษาพรBอมปรับตัวใหBอยู'ร'วมกับผูBอื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดBอย'างมีความสุข
ศท. 003 การสรBางจิตวิญญาณการเปIนผูBประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรBางจิตวิญญาณการเปIนผูBประกอบการ โดยเนBนการคิดแบบ
เจBาของ ประกอบดBวย มีความคิดสรBางสรรคC เปIนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลBาตัดสินใจ มีความเปIน
ผูBนำ รอบรูB ทันต'อเหตุการณC และสามารถทำงานเปIนทีม ศึกษาองคCความรูBในการประกอบธุรกิจอย'างมีความ
รับผิดชอบต'อสังคม และการเปIนผูBประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรBางสรรคC
ศท .004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
ศท .004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตCใชBเทคโนโลยีและนวัตกรรมดBานต'างๆ ที่มุ'งเนBนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมสมัยใหม' รวมทั้งผลกระทบที่มีต'อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชBประโยชนCและการ
คุBมครองทรัพยCสินทางปŸญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศท. 005
ทักษะการเปIนผูBนำเชิงสรBางสรรคC
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปIนผูBนำเชิงสรBางสรรคC ลักษณะการเปIนผูBนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะ
ผูBนำที่สามารถนำทีมไดBอย'างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปŸญหาดBวยกระบวนการเชิงสรBางสรรคC ส'งผลใหBเกิด
ประโยชนCต'อชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู'การเปIนผูBนำที่ประสบความสำเร็จในองคCกร
กลุGมวิชาเลือก (6 หนGวยกิต)
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก

3 (3 – 0 – 6)

GE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธCทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต'อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขBองกับชีวิตและสังคม ทำใหBเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขBาใจ
เรื่องความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนBมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหBเป˜ดกวBางขึ้น ส'งผลใหBเพิ่ม
ความรูBความเขBาใจในการชมงาน ประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลBตัว การออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ การส'งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการทางอารมณC อาหารและยาที่มีผลต'อสุขภาพ การแพทยCทางเลือก
ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดลBอมต'อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม'

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (87 หนGวยกิต)

กลุGมวิชาแกน (33 หนGวยกิต)
อก. 500 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
3 (3 – 0 – 6)
และการประชุม
EN 500 Communicative English for Event and MICE
เรียนรูBและฝ—กการใชBภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขBองกับอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
การฟŸงและการอ'านจับประเด็นความเขBาใจเนื้อหาในสื่อมวลชนประเภทต'าง ๆ การรับโจทยC การสื่อสารดBวยวาจาใน
การเจรจากับลูกคBา การเล'าเรื่อง การนำเสนองาน เรียนรูBการใชBภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนและสื่อเครือข'ายสังคม
ออนไลนCอย'างเหมาะสม

นศ. 003
CA 003

ศิลปะแห'งการพูด
3 (3 – 0 – 6)
Art of Speaking
ศึกษาหลักเกณฑCและรูปแบบการพูดประเภทต'างๆ การเตรียมขBอมูล การนำเสนอความคิดผ'านการพูด และ
การใชBสื่อประกอบ การฝ—กฝนการพูดตามวัตถุประสงคCและโอกาสที่แตกต'างกัน เพื่อใหBสามารถนำไปใชBในชีวิตประจำ
วันและการประกอบอาชีพไดBอย'างมีประสิทธิภาพ
นศ. 005
CA 005

ศิลปะแห'งการเล'าเรื่อง
Art of Storytelling

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษารูปแบบการเล'าเรื่องที่ปรากฏในสื่อประเภทต'างๆ การเล'าเรื่องผ'านถBอยคำ ภาพและเสียง คุณลักษณะ
ที่ควรมีของเรื่องเล'า เทคนิคการเล'าเรื่องเพื่อสื่อสารความหมายและความรูBสึกไดBอย'างมีประสิทธิภาพ การใชB
จินตนาการและประสบการณCรอบตัวในการสรBางสรรคCเรื่องเล'า รวมถึงทักษะการฟŸง การมองหาประเด็น การเลือกสรร
เนื้อหา การคิดวิเคราะหC และการสรุปใจความที่ส'งเสริมการเล'าเรื่องอย'างมีศิลปะ
อพม. 001
ศิลปะ รสนิยมและโลกาภิวัฒนC
3 (3 – 0 – 6)
EDM 001
Taste, Art and Globalization
ศึกษาความสำคัญของศิลปะหลากรูปแบบและยุคสมัย และความสัมพันธCของความเคลื่อนไหวของศิลปะใน
ช'วงเวลาต'างๆ ทั้งในอดีตและปŸจจุบัน รวมถึงแนวคิดของศิลป˜นคนสำคัญ ที่มีผลต'อรสนิยมของยุคสมัยที่สะทBอนผ'าน
งานศิลปะ งานออกแบบดีไซนC งานแฟชั่น หรือวัฒนธรรมร'วมสมัยภายใตBบริบทของโลกาภิวัฒนC
อพม. 002

กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
3 (3– 0 – 6)
และการประชุม
EDM 002
Legal and Ethical Issues for Event and MICE ฺBusiness
ศึกษาความรูBเบื้องตBนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวขBองในธุรกิจอีเวBนทCและการจัดการนิทรรศการและการประชุม
กฎหมายดBานอาคารและสถานที่ ประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวขBองกับสื่อมวลชน กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุBมครองผูBบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยCสินทางปŸญญา จริยธรรมของผูBประกอบธุรกิจ
ดBานการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ผลกระทบและอิทธิพลต'อสังคมในมิติทาง
จริยธรรม
นศ. 006
CA 006

การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
Marketing Communications in Digital Age
ศึกษาความหมายของการตลาด หลักการตลาดสมัยใหม' ความสัมพันธCระหว'างการตลาดกับการสื่อสาร
การตลาด แนวโนBมของการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผูBบริโภค องคCประกอบของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดต'างๆ ที่ครอบคลุมทั้งมิติออฟไลนCและมิติออนไลนCพรBอมกรณีศึกษา
นศ. 014
CA 014

ศิลปะการถ'ายภาพเชิงความคิด
3 (2 – 2 – 6)
The Art of Conceptual Photography
การกําหนดแนวคิดในการถ'ายภาพ การใชBองคCประกอบทางศิลปะ และเทคนิควิธีการถ'ายภาพเพื่อสื่อ
ความหมาย อารมณCความรูBสึก

นศ. 015
CA 015

ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรม
3 (3 – 0 – 6)
Art and Socio-Cultural Research Workshop
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยดBานศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม คุณค'า ความคิดริเริ่มสรBางสรรคCในงานวิจัย
จรรยาบรรณในการวิจัย ฝ—กปฏิบัติการวิจัย
นศ. 016
CA 016

จิตวิญญาณแห'งศิลปะและชีวิตในอุษาคเนยC
3 (3 – 0 – 6)
Spirit of Art and Life in Southeast Asia
ศึกษาประวัติความเปIนมา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลต'อชีวิตความเปIนอยู'และ
อัตลักษณCในการสรBางสรรคCงานศิลปะของชุมชนอุษาคเนยC
นศ. 017

ปฏิบัติการออกแบบภาพดิจิทัลเพื่อการผลิตอีเวBนทC และการจัดการ
3 (2 – 2 – 6)
นิทรรศการและการประชุม
CA 017
Digital Imagery Workshop for Event Production and MICE
ศึกษาหลักการเบื้องตBนของการออกแบบสรBางสรรคCดBานกราฟ˜ก ทฤษฎีสี เทคนิคการออกแบบและการ
ประกอบสรBางตัวแบบและเทคนิคอื่นๆ ที่จำเปIนในงานออกแบบภาพเพื่อการผลิตอีเวBนทCและการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม นักศึกษาจะไดBฝ—กปฏิบัติการออกแบบเพื่อความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการผลิตกิจกรรม
พิเศษ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
นศ. 018 ปฏิบัติการงานออกแบบเพื่อการแสดง
3 (2 – 2 - 4)
CA 018 Scenography Workshop
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องตBนสำหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง องคCประกอบทางศิลปะ ความหมายและ
อิทธิพลของเสBน สี แสง เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดงโดยเรียนรูBหลักการพิจารณาภาพรวมของการ
ออกแบบทั้งฉาก แสง เสียง เครื่องแต'งกายและการแต'งหนBา

กลุGมวิชาเฉพาะด0าน (54 หนGวยกิต)

อพม. 101
ธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเบื้องตBน
3 (2 – 2 –4)
EDM 101
Introduction to Event and MICE Business
ศึกษาแนวความคิด ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะการดำเนินงาน ตำแหน'งหนBาที่ของบุคลากร
องคCประกอบของธุรกิจการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม การจัดการความเสี่ยง
แนวโนBมและปŸจจัยที่มีผลต'อการเจริญเติบโตในธุรกิจการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการและการ
ประชุม ฝ—กปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการ
อพม. 102
EDM 102

การออกแบบและสรBางสรรคCประสบการณCดBานอีเวBนทC
Event Experience Design and Creation

3 (2 – 2 – 4)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวการออกแบบประสบการณCแบบอีเวBนทCรูปแบบต'างๆ ทั้งในมิติของพื้นที่และเวลา
ผ'านการสรBางสรรคCแนวคิดที่ตอบความตBองการรูปแบบต'างๆ กิจกรรม การเลือกสรรสถานที่และเวลา การออกแบบ
สถานที่ การตกแต'งสภาพแวดลBอมและองคCประกอบต'างๆ โดยคำนึงถึงประสบการณCของผูBเขBาร'วม เพื่อสรBาง
ความรูBสึกผูกพัน (Engagement) ต'อสินคBา บริการ หรือเป£าหมายอื่นๆ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝ—กปฏิบัติการจัดทำ
ภาพร'าง (sketch) การหาภาพอBางอิง (references) การทำทิศทางการออกแบบ (Mood board) เพื่อสื่อสาร
ความคิดการนำเสนอกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการไดBอย'างมีประสิทธิภาพ
อพม. 103
การจัดการและการวางแผนอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6)
EDM 103
Event and MICE Management and Planning
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการในการจัดการและการวางแผนกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ การกำหนดงบประมาณ การบริหารบุคคล การประสานงานกับผูBเกี่ยวขBอง การบริหาร
ความสัมพันธCกับผูBมีส'วนไดBส'วนเสีย การวิเคราะหCขBอมูลดBานการตลาดและเสBนทางการเดินชีวิตของผูBบริโภค การ
จัดการความเสี่ยง การประเมินผล
อพม. 104

การเปIนผูBประกอบการอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (3 – 0 – 6)
และการสรBางแบรนดC
EDM 104
Event and MICE Entrepreneurship and Branding
ศึกษาหลักการออกแบบธุรกิจ การมองหาโอกาสจากช'องว'างทางการตลาด การแสวงหาทุน รูปแบบการ
ระดมทุน รูปแบบธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ การสรBางตราในธุรกิจการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม โดยใชBกรณีศึกษาและบทเรียนของผูBประกอบการกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการประชุมและการ
จัดนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จและลBมเหลว
อพม. 105

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
3 (3 – 0 – 6)
และการประชุม
EDM 105
Digital Marketing Communication for Event and MICE
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติการดBานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่จำเปIนในธุรกิจการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการ
จัดการนิทรรศการและการประชุม เช'น การวิเคราะหCพฤติกรรมการสื่อสารและการบริโภคของผูBบริโภค การตลาดดBวย
เครื่องมือคBนหา (Search Marketing) การพัฒนาและการสรBางสรรคCเนื้อหาดิจิทัล การวางแผนช'องทางการสื่อสาร
การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) เปIนตBน
อพม. 106
การเขียนบทเพื่องานอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (2 – 2 - 6)
EDM 106
Scriptwriting for Event and MICE
ศึกษาหลักการและฝ—กทักษะดBานการเขียนประเภทต'างๆ เช'น การเขียนถBอยคำประชาสัมพันธC การเขียน
ลำดับงาน การเขียนบทพิธีกร การเขียนสุนทรพจนC นักศึกษาจะไดBฝ—กทักษะเพื่อการเขียนอย'างมีประสิทธิภาพ มี
ความชัดเจน มีศิลปะและมีความเปIนเอกภาพ

อพม. 107
การจัดการสถานที่และโลจิสติกสC
3 (2 – 2 – 4)
EDM 107
Venue Management and Logistics
ศึกษาการจัดการสถานที่จัดงานประชุม งานนิทรรศการ งานแสดงสินคBา และกิจกรรมพิเศษทางการตลาดใน
รูปแบบโรงแรม รีสอรCท ศูนยCประชุม ศูนยCอเนกประสงคC (MPF) และสถานที่จัดงานแบบอื่นๆ และความสำคัญของ
สถานที่จัดงานระดับประเทศและนานาชาติ การบริหารจัดการทรัพยากร สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวขBอง องคCประกอบ
ของสถานที่ที่มีผลต'อการเลือกสถานที่จัดงาน ขนาดและตำแหน'งที่ตั้งของสถานที่จัดงาน การวางแผนผังของสถานที่
จัดงาน โครงสรBางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน การเดินทางสู'สถานที่จัดงาน รูปแบบการขนส'งทางอากาศ ทางบก ทาง
น้ำ ระบบราง และ ตลอดจนผูBมสี 'วนเกี่ยวขBองในระบบโลจิสติกสCและการขนส'ง

อพม. 108

การนำเสนองานและการเจรจาต'อรองสำหรับงานอีเวBนทC และการจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
นิทรรศการและการประชุม
EDM 108
Pitching and Negotiation for Event and MICE
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ เรียนรูBวิธีพิจารณา
เงื่อนไขขBอกำหนดของผูBว'าจBาง (TOR) ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ฝ—กปฏิบัติการนำเสนองาน การเจรจาต'อรองอย'างมือ
อาชีพ รวมถึงการจัดทำขBอเสนอ (Proposal) ที่สมบูรณCและโนBมนBาวใจ
อพม. 109
พฤติกรรมผูBบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6 )
EDM 109
Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาลักษณะ กระบวนการตัดสินใจ ปŸจจัยที่ส'งผลต'อพฤติกรรมผูBบริโภค และแนวโนBมของพฤติกรรมการ
บริโภคในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยวและการบริการ ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนชาติต'างๆ รวมถึงปŸญหาที่เกิด
จากความแตกต'างทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวขBอง หลักมนุษยสัมพันธCในการบริการ
และปŸจจัยที่มีอิทธิพลต'องานบริการ โดยสามารถนำมาประยุกตCใชBเพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณCต'างๆ ไดB
อย'างเหมาะสม
อพม. 110
การจัดการการประชุมและการท'องเที่ยวเพื่อเปIนรางวัล
3 (3 – 0 – 6 )
EDM 110
Meeting and Incentives for Travel Management
ศึกษาความสำคัญและประเภทงานประชุมตั้งแต'ระดับองคCกร ขั้นตอน และพิธีการในการจัดประชุมต'างๆ
การเลือกสถานที่ การประสานงานกับหน'วยงานที่เกี่ยวขBอง ตลอดจนศึกษาประเภทของการจัดการธุรกิจท'องเที่ยวเพื่อ
เปIนรางวัล ปŸจจัยสนับสนุน กระบวนการจัดการท'องเที่ยวเพื่อเปIนรางวัล การกำหนดกลุ'มเป£าหมาย การวางแผน การ
คิดตBนทุนของการจัดโปรแกรมท'องเที่ยว การติดต'อประสานงาน การเตรียมความพรBอม การสรBางความพึงพอใจใหBกับ
หน'วยงานและนักท'องเที่ยว

อพม. 200
พื้นที่และเรื่องเล'าสำหรับงานอีเวBนทC
3 (2 – 2 – 4)
EDM 200
Event Spaces and Stories
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ การหาขBอมูล รายละเอียดและเรื่องเล'าของพื้นที่ การเลือกสรรพื้นที่เพื่อ
ใชBในการจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบต'างๆ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีอยู'เดิมเพื่อใหBเกิดมูลค'าทางการตลาดแบบใหม' การ
เพิ่มมูลค'าใหBกับแหล'งท'องเที่ยวผ'านการใชBการเล'าเรื่อง การจับคู'เรื่องราวและสถานที่อย'างสรBางสรรคCเพื่อใหBเกิดการ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษที่แปลกใหม'
อพม. 300
ปฏิบัติการงานผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (1 – 4 – 4)
EDM 300
Event and MICE Production Workshop
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการผลิตกิจกรรมพิเศษ ฝ—กปฏิบัติการออกแบบและจัดการกิจกรรมพิเศษ และการ
จัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการ การสรBางสรรคCฉากและเวที การจัดแสง การตกแต'งสถานที่ การจัดบูท¤
การจัดวางแผนผังงาน การออกแบบป£าย การสรBางบรรยากาศ การออกแบบการแต'งกาย การออกแบบและผลิต
องคCประกอบต'างๆ ที่สำคัญเพื่อการสรBางประสบการณCตามโจทยCความตBองการ

อพม. 301

การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่องานอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการ
3 (2 – 2 – 4)
และการประชุม
EDM 301
Audio-Visual Production Workshop for Event and MICE
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของการใชBสื่อภาพและเสียงในการผลิตกิจกรรมพิเศษ ฝ—กปฏิบัติการเขียนบท การ
ถ'ายภาพและการตัดต'อ การผลิตสื่อดBานภาพและเสียงทั้งที่ใชBในการประชาสัมพันธC และสื่อภาพและเสียงประกอบ
ในงานกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการออกแบบเสียงและการใชBดนตรีประกอบงานกิจกรรมพิเศษ
อพม. 302
เทคโนโลยีการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (2 – 2 – 4)
EDM 302
Technology for Event and MICE Production
ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดBานสื่อ เรียนรูBการทำงาน ลักษณะการใชBงานและการติดตั้งของเครื่องมือและ
อุปกรณC การใชBสื่อผสม เพื่อใชBในการออกแบบการแสดงบนเวที การสรBางฉาก แสง เสียง เทคนิคพิเศษเทคโนโลยีใหม'
ที่ผสานเอาโลกแห'งความเปIนจริง (Real) เขBากับโลกเสมือน (Virtual) เช'น Virtual Reality (VR) หรือ Augmented
Reality (AR) ฝ—กปฏิบัติการใชBนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อออกแบบกิจกรรมพิเศษ
อพม. 401
EDM 401

การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อองคCการ
Event and MICE for Corporate

3 (1 – 4 – 4)

วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน เทคนิควิธีในการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการและ
การประชุม เพื่อองคCกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการเผยแพร'ประชาสัมพันธC การสรBางความผูกพันระหว'าง
องคCกรและลูกคBาหรือผูBรับบริการ การส'งเสริมการขายแก'สินคBาและการบริการ การเป˜ดตัวสินคBาและการบริการใหม'ๆ
การสรBางการตระหนักรูBในตราสินคBา ฝ—กปฏิบัติโดยใชBพื้นความรูB การวางแผน การหาขBอมูล การควบคุมงบประมาณ
กระบวนการการผลิตกิจกรรมพิเศษและการจัดการนิทรรศการและการประชุม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคCตามที่กำหนด
การบริหารความสัมพันธCกับผูBมีส'วนไดBส'วนเสีย การวิเคราะหCขBอมูลดBานการตลาดและเสBนทางการเดินชีวิตของผูBบริโภค
การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล
อพม. 402
การผลิตอีเวBนทCเฉพาะบุคคล
3 (1 – 4 – 4)
EDM 402
Private Event
วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติการวางแผน การออกแบบ การคิดรูปแบบ ขั้นตอน เทคนิควิธีในการผลิตกิจกรรมพิเศษ
เพื่อกลุ'มเป£าหมายเฉพาะ เพื่อตอบสนองความตBองการเฉพาะตัวของผูBรับบริการ เช'น งานบริการหลังการขายและงาน
ตอบแทนลูกคBาสำหรับแบรนดCสินคBาราคาสูง งานเลี้ยงฉลองส'วนตัว งานวันเกิด งานแต'งงาน งานอดิเรก หรืองาน
อีเวBนทCเพื่อตอบสนองความตBองการของผูBนิยมรูปแบบการใชBชีวิตที่มีแบบฉบับเฉพาะ
อพม. 403

การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม เพื่องานศิลปะ
3 (1 – 4 – 4)
และความบันเทิง
EDM 403
Event and MICE for Art and Entertainment
วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติ รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน เทคนิควิธีในการผลิตกิจกรรมพิเศษในวงการศิลปะ
อาทิ นิทรรศการศิลปะ (Art exhibition) ตลาดซื้อขายศิลปะ (Art fair) เทศกาลศิลปะ (Art festival) อีเวBนทCดBาน
กิจกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงดนตรี (Concert) เทศกาลดนตรี (Music Festival) การโชวCตัวศิลป˜น (Meet and
Greet)
อพม. 404

การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อมรดก
3 (1 – 4 – 4)
ทางวัฒนธรรมและประเพณี
EDM 404
Event and MICE for Cultural Heritage
วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน เทคนิควิธีในการผลิตกิจกรรมพิเศษเพื่อการเผยแพร'วัฒนธรรม
และประเพณี ผ'านการใชBสถานที่สำคัญทางประวัตศิ าสตรC มรดกโลก ไปจนถึงวัฒนธรรมประเพณีร'วมสมัย เพื่อ
ประโยชนCทางการท'องเที่ยว เพื่อนำเสนอเรื่องเล'าและภูมิปญ
Ÿ ญาของชีวิตผูBคนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบ
ต'างๆ เพื่อเปIนส'วนหนึ่งของห'วงโซ'คุณค'าในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว

อพม. 405
การผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเพื่อกีฬา
3 (1 – 4 – 4)
EDM 405
Sport Event and MICE
วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษาและฝ—กปฏิบัติ รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน เทคนิควิธีในการผลิตอีเวBนทCในวงการกีฬา เช'น
การจัดการแข'งขันกีฬา พิธีเป˜ดการแข'งขันกีฬา โชวCหรือการแสดงระหว'างการแข'งขันกีฬา
อพม. 406
การจัดการกิจกรรมขนาดใหญ'และงานมหกรรม
3 (1 – 4 – 4)
EDM 406
Mega Event and Exposition Management
วิชาบังคับก'อน : สอบไดB EDM 103
ศึกษาหลักการ แนวคิด องคCประกอบ และการฝ—กปฏิบัติการจัดการกิจกรรมขนาดใหญ'และงานมหกรรม
เพื่อการสรBางตราสินคBา/บริการ สถานที่ อสังหาริมทรัพยC ใหBเกิดการฟ§¨นฟูและพัฒนาเมืองอย'างยั่งยืน และเปIนแฟล็
กชิบใหBกับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และโลก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนGวยกิต)

อพม. 407
การจัดการประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ
3 (1 – 4 – 4)
EDM 407
Convention Management
ศึกษาความสำคัญและประเภทของงานประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวขBอง ขั้นตอนในการจัด
งาน การบริหารจัดการดBานการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมและพิธกี ารของงานประชุม การประสานงานกับ
หน'วยงานที่เกี่ยวขBอง และการเสนอตัวเพื่อเปIนผูBรับจัดการประชุมระดับนานาชาติ
อพม. 408
การจัดการนิทรรศการ
3 (1 – 4 – 4)
EDM 408
Exhibition Management
ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดนิทรรศการ การวางแผนและการเตรียมการ การเลือกสถานที่
จัดนิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการ ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ผูBแสดงสินคBาและผูBชมงาน ผลกระทบของการจัด
นิทรรศการ การประสานงานกับหน'วยงานที่เกี่ยวขBอง
อพม.412
การคBนควBาอิสระ
3 (0 – 0 – 12)
EDM 412
Independent Study
ศึกษาคBนควBาอย'างละเอียด หรือวิจัยในหัวขBอ ประเด็นหรือปŸญหาทางดBานการผลิตอีเวBนทC และการจัดการ
นิทรรศการและการประชุม ที่นักศึกษาใหBความสนใจเปIนพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใตBการควบคุมของอาจารยC
ที่ปรึกษา
ศส. 301
CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาแนวคิดและความเขBาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปIนการเตรียมความพรBอมและทักษะ ดBาน
ต'างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขBารับสัมภาษณCงาน การพัฒนา
ทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปIนทีม สรBางสรรคCการทำงานดBวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคCกร เทคนิค
การคิดอย'างสรBางสรรคC เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปIนผูBประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม
รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขBอควรปฏิบัติในระหว'างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ง. หมวดวิชาประสบการณVวิชาชีพ (6 หนGวยกิต)

อพม. 410 สหกิจศึกษาในธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
6 (0 – 35 – 0)
EDM 410 Cooperative Education in Event and MICE Business
วิชาบังคับก'อน : นักศึกษาชั้นป©ที่ 4 ขึ้นไป และมีหน'วยกิตสะสมในรายวิชาเอกบังคับไม'นBอยกว'า 27 หน'วยกิต
และสอบไดB CO 301
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรBางใหB
นักศึกษามีความพรBอมดBานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย'างมีหลักการและเปIนระบบ นักศึกษาจะตBองมีการ
ฝ—กปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม'นBอยกว'า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาหC ซึง่ เปIน
งานที่มีคุณภาพหรือเปIนงานที่เนBนประสบการณCทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เปIนงานที่เปIนประโยชนCต'อองคCกร รวมถึงมีการประเมินผลการ
ทำงานจาก
คณาจารยCร'วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตBองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงาน
อพม. 411
โครงการสารนิพนธC
6 (2 –8 – 5)
EDM 411
Degree Project
วิชาบังคับก'อน : นักศึกษาชั้นป©ที่ 4 ขึ้นไป และมีหน'วยกิตสะสมในรายวิชาเอกบังคับไม'นBอยกว'า 27 หน'วยกิต
การพัฒนาโครงการสารนิพนธCดBานการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ไปสู'ความ
สมบูรณCพรBอมเพื่อนำเสนอต'อสาธารณชนและมีวัตถุประสงคCเพื่อตอบสนองโจทยCในความเปIนจริงของภาครัฐหรือ
เอกชน นักศึกษาจะตBองนำเสนอขBอเสนอโครงงานใหBคณะกรรมการที่แต'งตั้งโดยสาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการ
จัดการนิทรรศการและการประชุม พิจารณาอนุมัติและตBองจัดทำสารนิพนธCที่สังเคราะหCการเรียนรูBภายหลังการ
สรBางสรรคCโครงงานนิพนธCดังกล'าวเสร็จสิ้น ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปIนผูBนำเชิงสรBางสรรคC ลักษณะการเปIนผูBนำ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูBนำที่สามารถนำทีมไดBอย'างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปŸญหาดBวย
กระบวนการเชิงสรBางสรรคC

กลุGมวิชาโท

(สำหรับนักศึกษาที่ไม'ไดBเรียนในสาขาวิชาการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม นักศึกษาเรียน
5 วิชา ดังต'อไปนี้
อพม. 101
ธุรกิจอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุมเบื้องตBน
3 (2 – 2 –4)

EDM 101
Introduction to Event and MICE Business
ศึกษาแนวความคิด ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะการดำเนินงาน ตำแหน'งหนBาที่ของบุคลากร
องคCประกอบของธุรกิจการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม การจัดการความเสี่ยง แนวโนBม
และปŸจจัยที่มีผลต'อการเจริญเติบโตในธุรกิจการผลิตกิจกรรมพิเศษ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
ฝ—กปฏิบัติงานการผลิตอีเวBนทC และการจัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการเบื้องตBน
อพม. 102
การออกแบบและสรBางสรรคCประสบการณCดBานอีเวBนทC
3 (2 – 2 – 4)
EDM 102
Event Experience Design and Creation
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวการออกแบบประสบการณCแบบกิจกรรมพิเศษรูปแบบต'างๆ ทั้งในมิติของพื้นที่
และเวลา ผ'านการสรBางสรรคCแนวคิดที่ตอบความตBองการรูปแบบต'างๆ กิจกรรม การเลือกสรรสถานที่และเวลา การ
ออกแบบสถานที่ การตกแต'งสภาพแวดลBอมและองคCประกอบต'างๆ โดยคำนึงถึงประสบการณCของผูBเขBาร'วม เพื่อ
สรBางความรูBสึกผูกพัน (Engagement) ต'อสินคBา บริการ หรือเป£าหมายอื่นๆ ของการจัดอีเวBนทC ฝ—กปฏิบัติการจัดทำ
ภาพร'าง (sketch) การหาภาพอBางอิง (references) การทำทิศทางการออกแบบ (Mood board) เพื่อสื่อสาร
ความคิดการนำเสนอกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการไดBอย'างมีประสิทธิภาพ
อพม. 103
การจัดการและการวางแผนอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6)
EDM 103
Event and MICE Management and Planning
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการในการจัดการและการวางแผนกิจกรรมพิเศษ และการจัดการการ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ การกำหนดงบประมาณ การบริหารบุคคล การประสานงานกับผูBเกี่ยวขBอง การบริหาร
ความสัมพันธCกับผูBมีส'วนไดBส'วนเสีย การวิเคราะหCขBอมูลดBานการตลาดและเสBนทางการเดินชีวิตของผูBบริโภค การ
จัดการความเสี่ยง การประเมินผล
อพม. 300
ปฏิบัติการงานผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (1 – 4 – 4)
EDM 300
Event and MICE Production Workshop
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการผลิตกิจกรรมพิเศษ ฝ—กปฏิบัติการออกแบบและจัดการผลิตอีเวBนทC และการ
จัดการการประชุมและการจัดนิทรรศการ การสรBางสรรคCฉากและเวที การจัดแสง การตกแต'งสถานที่ การจัดบูท¤
การจัดวางแผนผังงาน การออกแบบป£าย การสรBางบรรยากาศ การออกแบบการแต'งกาย การออกแบบและผลิต
องคCประกอบต'างๆ ที่สำคัญเพื่อการสรBางประสบการณCตามโจทยCความตBองการ
อพม. 302
เทคโนโลยีการผลิตอีเวBนทC และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
3 (2 – 2 – 4)
EDM 302
Technology for Event and MICE Production
ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดBานสื่อ เรียนรูBการทำงาน ลักษณะการใชBงานและการติดตั้งของเครื่องมือและ
อุปกรณC การใชBสื่อผสม เพื่อใชBในการออกแบบการแสดงบนเวที การสรBางฉาก แสง เสียง เทคนิคพิเศษเทคโนโลยีใหม'
ที่ผสานเอาโลกแห'งความเปIนจริง (Real) เขBากับโลกเสมือน (Virtual) เช'น Virtual Reality (VR) หรือ Augmented
Reality (AR) ฝ—กปฏิบัติการใชBนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อออกแบบกิจกรรมพิเศษ

