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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจดัการอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 
 
 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการผลติและการจดัการอเีวน้ท ์
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Event Production and Management 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชือ่เตม็ (ไทย)    :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การผลติและการจดัการอเีวน้ท)์  
  ชือ่ย่อ (ไทย)    :  ศศ.บ. (การผลติและการจดัการอเีวน้ท)์ 
  ชือ่เตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Arts (Event Production and Management)  

 ชือ่ย่อ (องักฤษ)   :  B.A. (Event Production and Management) 
 

3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1  นกัวางแผนและผลติงานอเีวน้ท ์
  3.2  นกัออกแบบและสรา้งสรรคง์านอเีวน้ท ์ 
  3.3  นกัประสานงานอเีวน้ท ์ 
  3.4  นกัการตลาดและการขายในธุรกจิอเีวน้ท ์
  3.5   นกัจดัการศลิปินในธุรกจิอเีวน้ท ์
  3.6  ผูจ้ดัการโครงการในธุรกจิอเีวน้ท ์
  3.7  ผูป้ระกอบการธุรกจิในธุรกจิอเีวน้ท ์
  3.8  พนกังานหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอเีวน้ท ์
  3.9  นกัวจิยัและนกัวชิาการในธุรกจิอเีวน้ท ์
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4. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
 
  4.1   หลกัสูตร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 132 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
         หมายเหต ุเป็นไปตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 

            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     90 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    24 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    66 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (36) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน   (15) หน่วยกติ 
           ค.  วชิาภาษาต่างประเทศเพือ่อาชพี จ านวน   (15) หน่วยกติ 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
       4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน      6 หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา  
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 

อ้างถึง หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่า่นการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวก ก.)  

หมายเหตุ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเท่า ไม่ต้องศกึษาวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ยกเวน้วชิาทีต่้องศกึษา จ านวน 2 วชิา คอื GE072 
ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ1 และ GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการผลติและการจดัการอเีวน้ท ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565)  3 

 

       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 90 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
                        

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS101 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
(Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS102 
 
 

การพฒันาบุคลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร 
(Personality Development and Service 
Psychology) 

3(3-0-6) - 

TS105 อุตสาหกรรมอเีวน้ทแ์ละไมซ ์
(Event and MICE Industry) 

3(3-0-6) - 

TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สารขา้มวฒันธรรม
ส าหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
(Consumer Behavior and Cross-Cultural 
Communication for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 

TS202 เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัอตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
(Digital Technology for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(2-2-5) - 

TS301 กฏหมาย จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ส าหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
(Laws, Ethics and Social Responsibility for 
Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS302 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ าหรบั
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
(Human Resource Management and 
Development for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS402 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบัธุรกจิ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Innovative Entrepreneurship for Business in 
Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

 
         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 66 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 36 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE201 การออกแบบและการผลติงานอเีวน้ท ์
(Event Design and Production) 

3(3-0-6) - 

TE204 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบังานอเีวน้ท ์
(Venues and Facilities Management for 
Event) 

3(3-0-6) - 

TE206 เทคโนโลยสี าหรบัการออกแบบและการผลติ 
งานอเีวน้ท ์
(Technology for Event Design and 
Production) 

3(2-2-5) - 

TE302 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์
(Digital Marketing for Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE303 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนส าหรบั
งานอเีวน้ท ์
(Logistic and Supply Chain Management  
for Event) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE306 การจดัการงานคอนเสริต์และเทศกาลดนตร ี 
(Concert and Music Festival Management)  

3(3-0-6) - 

TE309 การจดัการระบบแสง เสยีง และภาพส าหรบั 
งานอเีวน้ท ์  
(Light, Sound and Visual System 
Management for Event) 

3(2-2-5) - 

TE312 การบญัชกีารเงนิส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์
(Financial Accounting for Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE313 การจดัการอเีวน้ทอ์ย่างยัง่ยนื  
(Sustainable Event Management) 

3(3-0-6) - 

TE402 โครงงานการผลติและการจดัการอเีวน้ท ์
(Event Production and Management Project) 

3(2-2-5) - 

TE403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์
(Research Methodology for Event Business) 

3(3-0-6) - 

TE404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์
(Seminar on Current Issues for Event 
Business) 

3(3-0-6) - 

 
           ข.   วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี้   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE202 การจดัการประชุมองคก์รและวชิาชพี 
(Meetings and Conventions Management) 

3(3-0-6) - 

TE203 การจดัการนิทรรศการและงานแสดงสนิคา้ 
(Exhibitions and Trade Shows Management) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE205 การสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบประสบการณ์
ส าหรบังานอเีวน้ท ์
(Creation and Experience Design for Event) 

3(3-0-6) - 

TE210 อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละบนัเทงิ 
(Creative and Entertainment Industry) 

3(3-0-6) - 

TE211 การจดัการงานอเีวน้ทเ์สมอืนจรงิและ 
การผลติสือ่สตรมีมิง่ 
(Virtual Event Management and Streaming 
Media Production) 

3(3-0-6) - 

TE301 การจดัการการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
(Incentive Travel Management) 

3(3-0-6) - 

TE305 การจดัการผูส้นบัสนุนงานอเีวน้ท ์
(Event Sponsorship Management) 

3(3-0-6) - 

TE307 การจดัการอเีวน้ทท์างการกฬีา 
(Sport Event Management) 

3(3-0-6) - 

TE308 การบรกิารจดัเลีย้งส าหรบังานอเีวน้ท ์ 
(Catering Service for Event) 

3(3-0-6) - 

TE314 การจดัการศลิปินส าหรบังานอเีวน้ท ์
(Artist Management for Event) 

3(3-0-6) - 

TE401 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบั 
ธุรกจิอเีวน้ท ์
(Risk and Crisis Management for Event 
Business) 

3(3-0-6) - 

TE406 การเจรจาต่อรองและการบรหิารความสมัพนัธ์
ส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์
(Negotiation and Relationship Management 
for Event Business) 

3(3-0-6) - 
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           ค.  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  จ านวน 15 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE208 ภาษาองักฤษส าหรบัการทอ่งเทีย่วและ
อุตสาหกรรมบรกิาร   
(English for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(2-2-5) - 

TE209 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานอเีวน้ท ์
(English for Event Operation) 

3(2-2-5) - 

TE311 ภาษาองักฤษส าหรบัการน าเสนอและ 
เจรจาต่อรองในธุรกจิอเีวน้ท ์
(English for Presentation and Negotiation  
in Event Business) 

3(2-2-5) - 

TE315 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพี 
ดา้นการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 1 
(English Proficiency Test for Tourism  
and Hospitality Industry Career 1) 

3(2-2-5) - 

TE411 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพี 
ดา้นการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 2 
(English Proficiency Test for Tourism  
and Hospitality Industry Career 2) 

3(2-2-5) - 

 
       3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  
         หมายเหตุ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเทา่ ไม่ตอ้งศกึษาวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี 
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       4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE499 สหกจิศกึษา 
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 
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  4.2  แผนการศึกษา 
     
ปีท่ี 1 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (1) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (2) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (3) 3(3-0-6) - 
TS101 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS102 การพฒันาบุคลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สาร 

ขา้มวฒันธรรมส าหรบัอุตสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE071 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (4) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (5) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (6) 3(3-0-6) - 
TS105 อุตสาหกรรมอเีวน้ทแ์ละไมซ ์ 3(3-0-6) - 
TS202 เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัอตุสาหกรรม 

การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ1 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE071  
หรอืคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ 

มาตรฐานเทยีบเทา่
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (7) 3(3-0-6) - 
TE206 เทคโนโลยสี าหรบัการออกแบบและการผลติ 

งานอเีวน้ท ์
3(2-2-5) - 

TE302 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 
TEXXX วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
TE208 ภาษาองักฤษส าหรบัการทอ่งเทีย่วและ

อุตสาหกรรมบรกิาร 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE072  
หรอืคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ 

มาตรฐานเทยีบเทา่ 
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

TE201 การออกแบบและการผลติงานอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 
TE204 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก

ส าหรบังานอเีวน้ท ์
3(3-0-6) - 

TE309 การจดัการระบบแสง เสยีง และภาพส าหรบั 
งานอเีวน้ท ์  

3(2-2-5) - 

TEXXX วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TE209 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานอเีวน้ท ์ 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS301 กฏหมาย จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมส าหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
และการบรกิาร  

3(3-0-6) - 

TE303 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนส าหรบั
งานอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

TE312 การบญัชกีารเงนิส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 
TEXXX วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TE311 ภาษาองักฤษส าหรบัการน าเสนอและเจรจา

ต่อรองในธุรกจิอเีวน้ท ์
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 - 
รวม 18  

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS302 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ส าหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและ 
การบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TE306 การจดัการงานคอนเสริต์และเทศกาลดนตร ี 3(3-0-6) - 
TE313 การจดัการอเีวน้ทอ์ย่างยัง่ยนื  3(3-0-6) - 
TEXXX วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
TE315 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพี 

ดา้นการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 1 
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 - 
รวม 18  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS402 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบั 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและ 
การบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TE402 โครงงานการผลติและการจดัการอเีวน้ท ์ 3(2-2-5) - 
TE403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 
TE404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิอเีวน้ท ์ 3(3-0-6) - 
TEXXX วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
TE411 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพี 

ดา้นการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 2 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TE499 สหกจิศกึษา 6(0-40-20) - 
รวม 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


