
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 
Bachelor of Arts Program in Event Production and MICE Management 

 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
                   หลักสูตรทางวิชาการแผนการศึกษาแบบปกติ 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 

                     ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ             9 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชพี 21 หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   87 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชำแกน           27 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บงัคับ 45 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก 15 หน่วยกิต 
 ค   .หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
                                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบตัิ–ศึกษำด้วยตนเอง)               
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต) 
                                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบตัิ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต  3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future   
ศท. 104 สุนทรียภำพกับสุขภำวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life 
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ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  
ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเป็นผู้น ำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 

 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  (87 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกน  (27 หน่วยกิต)                                       
                                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบตัิ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
นศ. 611  กำรถ่ำยภำพเพื่อสื่อควำมหมำย 3 (2 – 2 – 6) 
CA 161 Visual Communication in Photography  
นศ. 005 ศิลปะแห่งกำรเล่ำเร่ือง     3 (3 – 0 – 6) 
CA 005 Art of Storytelling  
นศ. 006      กำรสื่อสำรกำรตลำดในยุคดิจิทลั                                                        3 (3 – 0 – 6) 
CA 006      Marketing Communications in Digital Age  
นศ. 162 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกับควำมเข้ำใจเชิงลึก 3 (3 – 0 – 6) 
CA 162 Data Analytics and Insights  
อพม. 001    ศิลปะ รสนิยมและโลกำภิวฒัน์                                                       3 (3 – 0 – 6) 
EDM 001    Taste, Art and Globalization  
อพม. 111 เทคนิคกำรน ำเสนองำนเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและ 

กำรประชุม                 
3 (2 – 2 – 6) 

EDM 111 Presentation Techniques for Event and MICE  
อพม. 112 กำรออกแบบกรำฟิกเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 112 Graphic Design for Event and MICE  
อพม. 113 ปฏิบัติกำรงำนออกแบบเพื่อกำรผลิตงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ

กำรประชุม 
3 (2 – 2 – 6) 

EDM 113 Event and MICE Production Design Workshop  
อพม. 211 กฎหมำยและจริยธรรมในธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและ 

กำรประชุม 
3 (3 – 0 – 6) 

EDM 211 Legal and Ethical Issues in Event and MICE Business  
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (45 หน่วยกิต)                        
                                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบตัิ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อพม.  500  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและ 

กำรประชุม       
3 (2 – 2 – 6) 

EDM 500 Communicative English for Event and MICE  
อพม. 101 ธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุมเบื้องต้น 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 101 Introduction to Event and MICE Business  
อพม. 102 กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ด้ำนอีเว้นท์                       3 (2 – 2 – 6) 
EDM 102 Event Experience Design and Creation 

 
 



อพม. 103 กำรจัดกำรและกำรวำงแผนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 103 Event and MICE Management and Planning  
อพม. 106 กำรเขียนบทเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 106 Scriptwriting for Event and MICE  
อพม. 212 กำรวิเครำะห์สถำนที่และโลจิสตกิส์ 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 212 Venue and Logistics Analysis  
อพม. 213 ปฏิบัติกำรเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม      3 (2 – 2 – 6) 
EDM 213 Event and MICE Workshop   
อพม. 301 กำรผลิตสื่อภำพและเสียงเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (2 – 2 – 6) 

EDM 301 Audio-Visual Production Workshop for Event and MICE  
อพม. 302 เทคโนโลยีกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม    3 (2 – 2 – 6) 
EDM 302 Technology for Event and MICE Production  
อพม. 303 ปฏิบัติกำรออกแบบประสบกำรณ์อีเว้นท์แบบผสมผสำน                                                         3 (2 – 2 – 6) 
EDM 303 Hybrid Event Experience Workshop  
อพม. 304 ควำมเข้ำใจพื้นฐำนอุตสำหกรรมกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 304 Understanding MICE Industry   
อพม.  305  ทักษะกำรวิจัย 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 305 Research Skills  
อพม.  306  กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่องำนอีเว้นท์และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ 

กำรประชุม   
3 (3 – 0 – 6) 

EDM 306 Promotional Planning for Event and MICE  
อพม. 421 อีเว้นท์ส ำหรับองค์กร 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 421 Corporate Event   
อพม. 422 คอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 422 Concert and Music Festival  

 
หมายเหตุ: ทุกรำยวิชำที่เป็น 3 (3 – 0 – 6) แบ่งเป็นกำรบรรยำย 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยมีกำรฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ผู้สอนและกำรศึกษำด้วยตนเองของนักศึกษำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต) 

นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำกลุ่มเฉพำะด้ำน-เลือก โดยเลือกจำกกลุ่มประเภทงำนอีเว้นท์ และกลุ่ม
ควำมเชี่ยญชำญเฉพำะ รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้      
  

1. กลุ่มประเภทงานอีเว้นท ์
                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

อพม. 423 อีเว้นท์เฉพำะบุคคล 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 423 Private Event  
อพม. 424 แฟชั่นโชว ์ 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 424 Fashion Show   
อพม. 425 กำรออกแบบศูนย์กำรเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์  3 (2 – 2 – 6) 
EDM 425 Knowledge Center and Museum Design  



อพม. 426 อีเว้นท์กีฬำ 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 426 Sport Event   
อพม. 427 กำรจัดประกวดควำมงำม 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 427 Beauty Contest  
อพม. 428 อีเว้นท์เพื่อมรดกทำงวัฒนธรรม และประเพณี               3 (2 – 2 – 6) 
EDM 428 Event for Cultural Heritage  

 
2. กลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อพม. 431 กำรออกแบบสไตล์อีเว้นท ์ 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 431 Event Styling  
อพม. 432 กำรจัดเลี้ยงเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 432 Catering for Event and MICE   
อพม. 433 กำรจัดกำรศิลปิน และอินฟลูเอ็นเซอร์  3 (3 – 0 – 6) 
EDM 433 Artist and Influencer Management   
อพม. 434 ระบบกำรผลิตเสียง แสง และภำพ 3 (3 – 0 – 6) 
EDM  434   Sound, Lighting and Visual Production System 
อพม. 435    ปฏิบัติบัติกำรงำนออกแบบแสง 

 
3 (2 – 2 – 6) 

EDM 435 Lighting Design Workshop  
อพม. 436 กำรแสดงผลงำนกำรออกแบบ กำรผลิตสื่อภำพและเสียง 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 436 Audiovisual Production Showcase   
อพม. 437 ปฏิบัติกำรงำนผลิตอีเว้นท์เสมือนจริง  3 (2 – 2 – 6) 
EDM 437 Virtual Production Workshop  
อพม. 438 กำรสร้ำงเทคนิคพิเศษทำงภำพ 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 438 Visual Effects   
อพม. 439 กำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 439 Multimedia Production   

 
หมายเหตุ กลุ่มเฉพำะดำ้น-เลือก นักศึกษำสำมำรถลงรำยวชิำที่เปิดในมหำวิทยำลัยกรุงเทพวชิำอ่ืนได้ โดยขึน้อยู่กับ 
ดุลยพินิจของคณบด ี
 
 
ค. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  (6 หน่วยกิต) 
     นักศึกษำเลือกเรียน อพม. 440 หรือ อพม. 441 โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกติ และเรียนวิชำ
เฉพำะด้ำน-บังคบั ไมน่้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต  

                                                                      หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อพม. 440 กำรฝึกงำนวชิำชีพ 6 (0 – 35 – 0) 
EDM 440 Professional Internship  
อพม. 441 โครงกำรสำรนิพนธ ์ 6 (2 – 8 – 6) 
EDM 441 Degree Project  

 
 



ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ( 6 หน่วยกิต) 
               นักศึกษำจะต้องเลอืกเรียนรำยวิชำอ่ืนที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ไมน่้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต หรือเลือก
เรียนในรำยวิชำดังต่อไปนี ้

                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อพม. 451 กำรพัฒนำตนเองและบุคลิกภำพ                                                                         3 (3 – 0 – 6) 
EDM 451 Self and Personality Development  
อพม. 452 กำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์เทศกำล  3 (3 – 0 – 6) 
EDM 452 Festival Marketing and Branding  
อพม. 453 เกมมิฟิเคชันในงำนอีเว้นท์   3 (3 – 0 – 6) 
EDM 453 Gamification for Events  
อพม. 454  ธุรกิจที่เก่ียวข้องอุตสำหกรรมอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 454 Related Business in Event and MICE Industry   
อพม. 455  กำรบริหำรจัดกำรผู้สนับสนุนเพือ่งำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและ 

กำรประชุม 
3 (3 – 0 – 6) 

EDM 455 Event and MICE Sponsorship Management  
อพม. 456 กำรบริหำรจัดกำรงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและกำรประชุมอยำ่งยั่งยนื 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 456 Event and MICE Sustainability Management  
อพม. 457 อีเว้นท์อีสปอร์ต 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 457 E-Sport Event  
อพม. 412 กำรค้นคว้ำอิสระ                   3 (0 – 0 – 12) 
EDM 412 Independent Study  

 
กลุ่มวิชาโท ( 15 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาโทอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 
(ส ำหรับนักศึกษำที่ไมไ่ด้เรียนในสำขำวชิำกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม)  
นักศึกษำเรียน 5 วิชำ ดังต่อไปนี้ 

                                                                 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อพม. 101 ธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุมเบื้องตน้ 3 (2 – 2 – 6) 
EDM 101 Introduction to Event and MICE Business  
อพม. 102 กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ดำ้นอีเว้นท์ 3 (2 – 2 - 6) 
EDM 102     Event Experience Design and Creation  
อพม. 103     กำรจัดกำรและกำรวำงแผนอีเวน้ท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 3 (3 – 0 – 6) 
EDM 103     Event and MICE Management and Planning  
อพม. 213 ปฏิบัติกำรเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม      3 (2 – 2 – 6) 
EDM 213 Event and MICE Workshop  
อพม.  306  กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่องำนอีเว้นท์และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ

กำรประชุม   
3 (3 – 0 – 6) 

EDM 306 Promotional Planning for Event and MICE  
                             
 
                     



ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ ำวนั 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประกอบด้วยกำรพูดแนะน ำ
ตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว กำรบรรยำยบุคลิกลักษณะ กำรพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นควำมชอบและแรงผลักดัน
ส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำร
เขียนด้วยวิธีเชิงบูรณำกำร 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 
informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 
as how to express opinions about general issues .Enhance language skills-speaking, listening, reading, 
and writing—through integrated methods. 
 
อก. 102 ภำษำอังกฤษในบรบิททำงสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนกำรพูดและกำรเขียนประโยคและส ำนวนที่ใช้เป็นประจ ำ เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเปรียบเทียบ และกำรอธิบำยควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ในบริบททำงสังคมและธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 
contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 
creativity. 
 
อก. 103 ภำษำอังกฤษในบรบิทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

ฝึกฝนกำรบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตควำม
เป็นอยู่ กำรท ำงำน และประเด็นปัญหำในระดับสำกล โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม และ
กำรสื่อสำรในโลกดิจิทัล ซึ่งส ำคัญต่อกำรเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 
and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
 
  



กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)   
ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 คิด พัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดศึกษำทฤษฎี หลักกำรของกำร
สร้ำงสรรค์ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดแก้ปัญหำ เป็นต้น รวมถึงกำรเชื่อมโยงควำมคิดและสำมำรถเลือก
เครื่องมือควำมคิดที่ เหมำะสมไปประยุกต ์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 
thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving 
thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 
life, professional undertakings and lifelong learning. 
 
ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 กษณะ สิทธิ หน้ำที่และเสรีภำพของควำมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลกศึกษำควำมหมำย คุณลั
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนำคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำวะ 4 คือ กำย ใจ สังคม และ มิติ  ปัญญำ เพื่อพร้อม
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in 
current times and in the future, such as digital society, multicultural society . To be able to live 
peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 
dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
 
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษำบทบำท แนวคิด กำรรู้เท่ำทัน รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อกำรด ำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษำกำรใช้
ประโยชน์และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 
and innovation affects our livelihood . The course also covers information on intellectual property 
protection as a result of technology and innovation. 
 
ศท. 104 สุนทรียภำพกบัสุขภำวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำจำกงำนศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร เปิดมุมมองใหม่ในเร่ืองสุนทรียภำพ
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมจำกงำนศิลปะต่ำง ๆ และกีฬำ ที่มีผลต่อกำรด ำรงอยู่ของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 
 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 
to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 
forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 
appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art .Students will also learn how to 



depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 
tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 
 
ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษำกำรพัฒนำควำมร่วมมือระดับนำนำชำติทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกำร

และวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้ำใจประเด็นส ำคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชำคมโลกเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  
 In this course, students will learn about international economic and political 
collaborations and developments affecting/ constituting changes globally, in order to understand key 
global issues. 
 
ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงนิและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE  106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษำกำรจัดกำรและตัดสินใจทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคลและกำร
ลงทุน รวมทั้งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม
เป็นส ำคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 
highlight key issues and offer practical solutions. 

 
ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเปน็ผูน้ ำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษำและพัฒนำคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยเน้นกำรคิดแบบ
เจ้ำของ ประกอบด้วยกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเริ่มและด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีภำวะผู้น ำที่สำมำรถน ำและท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้ำตัดสินใจทันต่อเหตุกำรณ์ 
 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 
entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including 
leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively 
work as a team and be able to make well-informed decision when required. 
  



ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  (87 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกน ( 27  หน่วยกิต) 
นศ. 161 กำรถ่ำยภำพเพื่อสื่อควำมหมำย                                                                  3 (2 – 2 – 6)  
CA 161 Visual Communication in Photography 

 ทต่ำงศึกษำพื้นฐำนกำรถ่ำยภำพ กำรจัดองค์ประกอบภำพ เทคนิคกำรถ่ำยภำพประเภ  ๆ เพื่อสื่อ
ควำมหมำย  ได้แก่ กำรถ่ำยภำพบุคคล กำรถ่ำยภำพเชิงพำณิชย์ และกำรถ่ำยภำพเชิงศิลปะ โดยฝึกปฏิบัติกำรถ่ำยภำพ 
กำรจัดกำรไฟล์ภำพ กำรตกแต่งภำพ ตลอดจนกำรน ำภำพไปสื่อสำรเพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

This course provides understanding towards basic concepts of photography and visual 
composition.  Students will learn several photography techniques such as portrait photography, 
commercial photography, and artistic photography. In this course, students will practice taking photos, 
managing image files, retouching, and presenting their ideas through visual communication. 
นศ. 005 ศิลปะแห่งกำรเล่ำเร่ือง                                                                        3 (3 – 0 – 6) 
CA 005 Art of Storytelling 

ศึกษำรูปแบบกำรเล่ำเรื่องที่ปรำกฏในสื่อประเภทต่ำง ๆ กำรเล่ำเรื่องผ่ำนถ้อยค ำ ภำพและเสียง 
คุณลักษณะที่ควรมีของเรื่องเล่ำ เทคนิคกำรเล่ำเร่ืองเพื่อสื่อสำรควำมหมำยและควำมรู้สึกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้
จินตนำกำรและประสบกำรณ์รอบตัวในกำรสร้ำงสรรค์เรื่องเล่ำ รวมถึงทักษะกำรฟัง กำรมองหำประเด็น กำรเลือกสรร
เนื้อหำ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรสรุปใจควำมที่ส่งเสริมกำรเล่ำเร่ืองอย่ำงมีศิลปะ  

In this course, students will study different styles of storytelling that are presented in 
various media. Students will learn techniques and characteristics of storytelling through verbal, visual, 
and voice.  In particular, the course will teach students the techniques for effectively conveying 
meanings and feelings. They will be able to create stories based on their imagination and experience. 
The course will also provide knowledge assets that enhance students’ listening skills and ensure that 
students are able to gather points, choose the right content, think critically, and summarize the themes 
for artistic storytelling. 

 
นศ. 006      กำรสื่อสำรกำรตลำดในยุคดิจิทลั                                                            3 (3 – 0 – 6)                                                     
CA 006      Marketing Communications in Digital Age 

ศึกษำแนวคิดเบื้องต้น หน้ำที่ และองค์ประกอบของกำรตลำด โดยเน้นเนื้อหำกำรตลำดที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล (Data-driven Marketing) กำรใช้ตัวบรรยำยเรื่องเพื่อจ ำลองภำพกลุ่มเป้ำหมำย (Persona) กำรวิเครำะห์
เส้นทำงกำรตัดสินใจลูกค้ำ (Customer Journey) เข้ำใจหลักกำรสร้ำงแบรนด์และเครื่องมือกำรสื่อสำรตลำดเชิงดิจิทัล  

In this course, students will learn the principles of fundamental marketing and the 
components of marketing focusing on the concept of data driven marketing. Students will be able to 
understand their target audience using Persona strategy and Customer Journey tactic.  In addition, 
students will learn how to build a brand and implement tools of digital marketing communication. 

 
นศ. 162 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกับควำมเข้ำใจเชิงลึก                                                   3 (3 – 0 – 6) 
CA 162 Data Analytics and Insights 

ศึกษำลักษณะ ชนิดของข้อมูล ขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลลูกค้ำที่อยู่บนแพลตฟอร์มขององค์กร 
(Customer Data Platform) กับข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ กำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรประมวลผลข้อมูล ตลอดจน
กำรใช้เคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำรสื่อสำร  

 
 



This course will teach students types of information and a process of data collection. 
Students will use real data retrieved from social media as well as from a Customer Data Platform 
provided by organizations.  Additionally, the course will give an emphasis on data preparation and 
evaluation.  Students will be able to use basic tools for analyzing data and implement the data for 
creating a communication plan. 
 
อพม. 001    ศิลปะ รสนิยมและโลกำภิวฒัน์                                                           3 (3 – 0 – 6)                                                 
EDM 001    Taste, Art and Globalization 

ศึกษำควำมส ำคัญของศิลปะหลำกรูปแบบและยุคสมัย และควำมสัมพันธ์ของควำมเคลื่อนไหวของศิลปะ
ในช่วงเวลำต่ำง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงแนวคิดของศิลปินคนส ำคัญ ที่มีผลต่อรสนิยมของยุคสมัยที่สะท้อนผ่ำน
งำนศิลปะ งำนออกแบบดีไซน์ งำนแฟชั่น หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยภำยใต้บริบทของโลกำภิวัฒน์  

In this course, students will learn about the importance of various art forms in different 
eras. Students will understand art movements from the past to the present. In particular, how the art 
concepts produced by famous artists influence design, fashion, and contemporary cultures in the 
context of globalization. 
 
อพม. 111 เทคนิคกำรน ำเสนองำนเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและกำรประชุม       3 (2 – 2 – 6)                 
EDM 111 Presentation Techniques for Event and MICE 

ศึกษำหลักกำร และรูปแบบของกำรพูดเพื่อน ำเสนอทำงธุรกิจ กระบวนกำรวำงแผนกำรน ำเสนอ ตั้งแต่
กำรก ำหนดประเด็น กำรวำงล ำดับเนื้อหำที่จะน ำเสนอ กำรเตรียมตัว กำรออกแบบและกำรผลิตสื่อประกอบกำรน ำเสนอ 
กำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอ ตลอดจนวิธีรับมือต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในกำรประชุมเพื่อน ำเสนองำน 

In this course, students will study the principles and styles of speech for business 
presentation.  Students will learn the process of making a presentation including setting points, 
structuring content, designing and producing materials for a presentation.  Furthermore, students will 
get a chance to practice and build their presentation skills as well as cope with situations that may 
arise unexpectedly during the presentation. 
 
อพม. 112 กำรออกแบบกรำฟิกเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม          3 (2 – 2 – 6)                 
EDM 112 Graphic Design for Event and MICE 

ศึกษำหลักกำร ทฤษฎี และเทคนิคกำรออกแบบกรำฟิกที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำงสรรค์งำนออกแบบภำพ โดย
ฝึกปฏิบัติด้วยกำรใช้คอมพิวเตอร์กรำฟิก รวมถึงกำรฝึกปฏิบัติหำภำพอ้ำงอิง (Reference) กำรออกแบบเชิงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ (Creative Design) และกำรพัฒนำงำนออกแบบ (Design Development) เพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำร
นิทรรศกำรและกำรประชุม  

In this course, students will learn concepts, theories and techniques of graphic design. 
Students will use computer graphic software to create their own graphic works based on references. 
The concepts of creative design and design development for Event production and MICE management 
will be discussed.  
  



อพม. 113 ปฏิบัติกำรงำนออกแบบเพื่อกำรผลิตงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำร              3 (2 – 2 – 6)                 
 และกำรประชุม     
EDM 113 Event and MICE Production Design Workshop 

ศึกษำ และเข้ำใจพื้นฐำนกำรออกแบบงำนโครงสร้ำง ส ำหรับงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ
กำรประชุม ได้แก่ เวที ฉำก กำรตกแต่งสถำนที่และสภำพแวดล้อม ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน ควำมปลอดภัย มีสุนทรียภำพทำงศิลปะ ภำยใต้ข้อจ ำกัดของเวลำและงบประมำณ โดยฝึกปฏิบัติกำรผลิต กำร
ประกอบ และกำรติดตั้งงำนโครงสร้ำงและอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ (Props)  

This course will teach students basic knowledge of structural design which covers the 
design of stage, backdrop, props, and other decorations. When creating the design, students will need 
to take consideration towards client brief, objective, safety, aesthetics, as well as limited budget and 
time.  Students will acquire hands- on experience from producing the structural design and props for 
the Event production and MICE management. 

 
อพม. 211 กฎหมำยและจริยธรรมในธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม   3 (3 – 0 – 6) 
EDM 211 Legal and Ethical Issues in Event and MICE Business 

ศึกษำหลักกำร เหตุผล มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำร
และกำรประชุม โดยครอบคลุมกฎหมำยควบคุมอำคำร กำรก ำกับดูแลกำรจัดงำนมหรสพ กำรคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ สิทธิแรงงำน กำรท ำข้อตกลง และสัญญำ รวมทั้งแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพ   

In this course, students will learn about the principles and legal measures related to 
event business and MICE management which include Building Control law, Supervision of the 
Exhibition, Consumer Right Protection, Intellectual Property, and Labor Rights.  In addition, students 
will learn practices related to personal data protection and professional ethics. 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (45 หน่วยกิต) 
อพม. 500 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและกำรประชุม    3 (2 – 2 – 6)                 
EDM 500 Communicative English for Event and MICE 

เรียนรู้ค ำศัพท์เทคนิค ฝึกปฏิบัติกำรใช้ภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำร
และกำรประชุม เพื่อกำรรับโจทย์ (Brief) กำรน ำเสนองำน (Presentation and Communication Skills) และกำรขำย
งำน (A Pitch)  ผ่ำนกำรสื่อสำร กำรเล่ำ เรื่อง (Storytelling)  กำรเจรจำ (Negotiation)  และกำรโน้มน้ำวใจ  
(A Persuasive Speech) ลูกค้ำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรสื่อสำร  

In this course, students will learn technical terms used in the field of Event production 
and MICE management.  The course will encourage students to practice using English when getting a 
brief, having a presentation, and selling a pitch through storytelling techniques, persuasion, and 
negotiation in order to achieve communication objectives. 
 
อพม. 101 ธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุมเบื้องต้น                        3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 101 Introduction to Event and MICE Business 

ศึกษำแนวควำมคิด ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะกำรด ำเนินงำน ต ำแหน่งหน้ำที่ของบุคลำกร 
องค์ประกอบของธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของธุรกิจกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ
กำรประชุม รวมถึงกระบวนกำรผลิตงำน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝึกปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมอีเว้นท์ และกำร
จัดกำรกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  



This course will provide knowledge assets towards concepts, types, and working process 
of Event and MICE business.  Business components and job descriptions of people working in this 
industry will be discussed.  In addition, students will enhance their understanding towards risk 
management and factors impacting the Event and MICE business. In addition, an off-site study visit will 
be included. 

 
อพม. 102 กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ด้ำนอีเว้นท์                                  3 (2 – 2 – 6)                              
EDM 102 Event Experience Design and Creation 

ศึกษำแนวควำมคิดเกี่ยวกำรออกแบบประสบกำรณ์แบบอีเว้นท์รูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในมิติของพื้นที่และ
เวลำ ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์แนวคิดที่ตอบควำมต้องกำรรูปแบบต่ำง ๆ กิจกรรม กำรเลือกสรรสถำนที่และเวลำ  
กำรออกแบบสถำนที่ กำรตกแต่งสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วม  
เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกผูกพัน (Engagement) ต่อสินค้ำ บริกำร หรือเป้ำหมำยอื่น ๆ  ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำภำพร่ำง (Sketch) 
กำรหำภำพอ้ำงอิง (References) กำรท ำทิศทำงกำรออกแบบ (Mood Board) เพื่อสื่อสำรควำมคิดกำรน ำเสนองำน 
อีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำร และกำรประชุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

This course will provide knowledge assets for experience design for event production 
considering both space and time.  Students will be encouraged to create and design the event 
corresponding to several requirements and audience experiences.  The course will also focus on the 
creation of event activities, venue selection, and design.  Audience engagement with a product or 
service embedded in the event will be discussed. Students will also learn how to make a sketch, find 
references, and design a mood board for presenting ideas for Event and MICE management. In addition, 
an off-site study visit will be included. 
 
อพม. 103 กำรจัดกำรและกำรวำงแผนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม         3 (3 – 0 – 6) 
EDM 103 Event and MICE Management and Planning 

ศึกษำแนวคิด รูปแบบ และกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรโปรเจคเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรผลิต 
อีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม กำรวำงแผน กำรก ำหนดงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล  
กำรประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรตลำด  
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรประเมินผล  

In this course, students will learn concepts, types, and a process of project management 
that can be applied to Event production and MICE management. In particular, the course will teach 
students about project planning, budget allocation, human resource management, and negotiation 
with stakeholders. Also, students will be able to analyze marketing data, and have understanding 
towards risk management and project evaluation.  
 
อพม. 106 กำรเขียนบทเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม                3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 106 Scriptwriting for Event and MICE 

ศึกษำหลักกำรและฝึกปฏิบัติกำรเขียนประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเขียนล ำดับงำน กำรเขียนบทพิธีกร  
กำรเขียนสุนทรพจน์ กำรเขียนบทวีดิทัศน์อย่ำงมีศิลปะ และตรงตำมเป้ำหมำยของกำรจัดงำน รวมถึงมีควำมชัดเจนใน
กำรใช้ภำษำและกำรเขียนเพื่อน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดนิทรรศกำรและกำรประชุม  

In this course, students will study concepts of scriptwriting and several types of script 
(e.g., sequence of an event, MC script, speech, artistic video script). When writing the script, the clarity 
of the script and the purpose of an event will be taken into consideration. 



อพม. 212 กำรวิเครำะห์สถำนที่และโลจิสตกิส์                                                              3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 212 Venue and Logistics Analysis 

           ศึกษำวิเครำะห์พื้นที่ หรือสถำนที่ในกำรจัดงำนที่เหมำะสมกับงำนประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ หลักเกณฑ์  
ในกำรพิจำรณำ กำรวำงแผนผังของสถำนที่จัดงำน โครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำนที่จัดงำน ระบบสำธำรณูปโภค  
แนวทำงกำรป้องกัน และแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะกับงบประมำณในกำรจัดงำน ตลอดจนวำงแผน
ข้อพิจำรณำในกำรติดตั้ง ขนส่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรศึกษำดูงำน  
นอกสถำนที่  

This course covers essential knowledge about venue analysis.  Students will learn how 
to choose a suitable venue for setting an event considering general guidelines, floor plan, venue, 
infrastructure, utilities, and safety policies. Students will be manageable in designing the event within 
the limited budget and effectively dealing with all parties involved in the logistics system. In addition, 
an off-site study visit will be included. 

 
อพม. 213 ปฏิบัติกำรเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม                      3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 213 Event and MICE Workshop    

ศึกษำแนวคิด และพื้นฐำนกำรใช้อุปกรณ์ในกำรผลิตงำนอีเว้นท์ กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดงำนอีเว้นท์  และ
กำรจัดกำรนิทรรศกำรประชุม โดยวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีเอกภำพ ผ่ำนกำรออกแบบและผลิตองค์ประกอบ  
ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรสร้ำงสรรค์ฉำกและเวที ระบบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย เทคนิคพิเศษ กำรสร้ำงบรรยำกำศผ่ำนกำร  
จัดงำน รวมถึงกำรไลฟ์สตรีมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์  

This course aims to provide knowledge assets about principles of fundamental 
equipment usage for Event production and MICE management. Students will get hands-on experiences 
from designing and producing materials for the event such as stage and backdrop, lighting and sound 
systems, multimedia, special effects, and other event ambient.  Also, live streaming through online 
platforms will be discussed. 

 
อพม. 301 กำรผลิตสื่อภำพและเสียงเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม     3 (2 – 2 – 6)                             

EDM 301 Audio-Visual Production Workshop for Event and MICE 
ศึกษำแนวคิดและรูปแบบของกำรใช้สื่อภำพ และเสียงในกำรผลิตงำนอีเว้นท์ ฝึกปฏิบัติกำรเขียนบท 

กำรถ่ำยภำพ และกำรตัดต่อ รวมถึงกำรผลิตสื่อภำพ กรำฟิกเคลื่อนไหว กำรออกแบบเสียง และกำรใช้ดนตรีประกอบ
งำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม    

This course aims to establish and cultivate a comprehensive understanding of audio-
visual production for Event and MICE management.  Students will learn about scriptwriting, 
cinematography, editing, audio and visual production for public relations and event promotion.  The 
course also covers essential knowledge about sound and music design for Event production and MICE 
management. 

 
 
 
 
 
 



อพม. 302 เทคโนโลยีกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม                     3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 302 Technology for Event and MICE Production 

ศึกษำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนสื่อ เรียนรู้กำรท ำงำน ลักษณะกำรใช้งำนและกำรติดตั้งของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ กำรใช้สื่อผสม เพื่อใช้ในกำรออกแบบกำรแสดงบนเวที กำรสร้ำงฉำก แสง เสียง เทคนิคพิเศษ
เทคโนโลยีใหม่ที่ผสำนเอำโลกแห่งควำมเป็นจริงเข้ำกับโลกเสมือน (Virtual) เช่น ควำมจริงเสมือน Virtual Reality (VR) 
ควำมจริงเสริม Augmented Reality (AR) รวมถึงสำมำรถออกแบบแผนผังกำรท ำงำน (Data Flow) เพื่อให้เข้ำใจ
ภำพรวมและวำงแผนกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติกำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีผ่ำนกำรจัดกิจกรรมพิเศษ 

This course teaches students about media technology and innovation. Students will be 
able to use and install tools and equipment. Students will also learn how to use mixed media in order 
to design stage, backdrop, light and sound, as well as special effects.  In addition, new innovative 
technology such as Virtual Reality ( VR)  and Augmented Reality ( AR)  technology will be used in the 
development and production of special events. 

 
อพม. 303 ปฏิบัติกำรออกแบบประสบกำรณ์อีเว้นท์แบบผสมผสำน                                     3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 303 Hybrid Event Experience Workshop 

ศึกษำ และฝึกปฏิบัติจัดงำนอีเว้นท์ในรูปแบบผสมผสำน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
กำรเรียนรู้ระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณภำพและเสียง กำรไลฟ์สตรีมงำนอีเว้นท์ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลำกหลำย 
รวมถึงกำรเก็บข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ และกำรระบุตัวตนของผู้ร่วมงำนอีเว้นท์  มีกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ 

In this course, students will learn about hybrid event workshop including a working 
process, event engagement and participation, as well as visual and sound broadcasting systems.  Live 
and streaming through several online platforms will be discussed. The course also includes knowledge 
assets towards real- time data collection and audience identification tracking.  In addition, an off- site 
study visit will be included. 

 
อพม. 304 ควำมเข้ำใจพื้นฐำนอุตสำหกรรมกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม                     3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 304 Understanding MICE Industry 

ศึกษำควำมส ำคัญ และประเภทของงำนประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล งำนสัมมนำและงำน
นิทรรศกำร รวมถึงท ำควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน และพิธีกำรในกำรจัดงำนรูปแบบต่ำง ๆ กำรเลือกสถำนที่เพื่อใช้ในกำร  
จัดงำน กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรตัดสินใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหำ  
ที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องำน
บริกำร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์ ทั้งจำกภำยใน และภำยนอกประเทศ 

This course will teach students about the importance and types of MICE, reward travel, 
seminar, and exhibition.  The steps of operation, sequence planning, the selection of event venues, 
and partnership collaboration will also be discussed.  The students will also learn about the 
consumer’ s decision making process and factors affecting consumer behaviors, cultural differences 
and conflicts.  In addition, relevant psychological theories, as well as internal and external factors 
affecting the MICE industry will be reviewed. 
 
 
 
 



อพม.  305  ทักษะกำรวิจัย                                                                                         3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 305 Research Skills 

ศึกษำแนวทำง ขอบเขต และกระบวนกำรวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) หลักกำรวิเครำะห์
ข้อมูลชั้นรอง เทคนิคและวิธีกำรวิจัยแบบต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรประเมินก่อนเริ่มวำงแผนงำน (Pre-event Assessment) 
กำรติดตำมกำรท ำงำน (Monitoring) และกำรวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ของงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำร
นิทรรศกำรและกำรประชุม   

In this course, students will learn about scope and approach of research, a process of 
research evaluation, secondary data analysis, and research techniques and methods. Students will use 
these knowledge assets for pre- event assessment, monitoring, and measuring effectiveness of the 
event and MICE management. 
 
อพม.  306  กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่องำนอีเว้นท์  

และกำรจัดกำรนทิรรศกำรและกำรประชุม                                              3 (3 – 0 – 6)                             
EDM  306  Promotional Planning for Event and MICE 

ศึกษำกระบวนกำรกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำร และ
กำรประชุม ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรระบุวัตถุประสงค์ กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรตัดสินใจเลือกใช้
เครื่องมือ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ กำรโฆษณำ กำรใช้อินฟลูเอนเซอร์ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรตลำดทำงตรง และ
เครื่องมืออ่ืนๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรตลำด  

This course will provide knowledge assets towards marketing communication planning 
for Event production and MICE management.  The course will teach students how to analyze 
stakeholders, identify marketing objectives, and plan strategies for promoting the event.  In order to 
achieve communication objectives, students will learn how to choose the right marketing tools such 
as public relations, advertising, influencer marketing, or integrated marketing communication. 
 
อพม. 421 อีเว้นท์ส ำหรับองค์กร                                                                               3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 421 Corporate Event  

ศึกษำรูปแบบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เทคนิควิธีในกำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำร
ประชุม เพื่อองค์กร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงองค์กรและ
ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร กำรส่งเสริมกำรขำยแก่สินค้ำและกำรบริกำร กำรเปิดตัวสินค้ำและกำรบริกำรใหม่ ๆ กำรสร้ำง
กำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำ  ฝึกปฏิบัติโดยใช้พื้นควำมรู้ กำรวำงแผน กำรหำข้อมูล กำรควบคุมงบประมำณ กระบวนกำร
กำรผลิตอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด กำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรตลำดและเส้นทำงกำรเดินชีวิตของผู้บริโภค กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง กำรประเมินผล  

In this course, students will learn about steps of event operation and techniques for 
Event production and MICE management for organizations - both government and private sectors. 
Knowledge assets about public relations, relationship management, new product launching and 
promotion, and brand awareness will be included. Students will be able to apply the knowledge 
about event planning, information search, budget control of Event production and MICE management. 
Also, stakeholders relationship management, marketing data and customer journey analysis, risk 
management, as well as event evaluation will be discussed.  
 
 



อพม.  422  คอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี                                                                         3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 422 Concert and Music Festival 

ศึกษำ และฝึกปฏิบัติ ประเภท ควำมส ำคัญ รูปแบบ กระบวนกำร ควำมแตกต่ำง และแนวคิดในกำร
ปฏิบัติงำนของธุรกิจคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีทั้งเบื้องหน้ำ (Front-Of-House) และเบื้องหลัง (Back-Of-House) 
เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมและรวมถึงสำมำรถปฏิบัติงำนจริง ได้แก่ กำรวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค กำรขำยบัตร กำรหำ
สปอนเซอร์ กำรจัดท ำแผนงำนหลัก กำรเลือกสถำนที่ กำรก ำหนดแนวคิด ธีมงำน กำรออกแบบเวที โครงสร้ำง แสง สี 
เสียง กำรผลิตและติดตั้ง กำรจัดล ำดับศิลปิน (Line Up) กำรบริหำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับศิลปิน (Artist’s 
Management) และกำรประชำสัมพันธ์งำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภค ควำมเสี่ยง และสถำนกำรณ์  
ไม่คำดคิด มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

In this course, students will study the importance, types, process, differences, and 
principles of concert and music festival operations.  To provide an overview, a front- of- house and a 
back- of- house of the operation will be discussed.  Students will get hands- on experiences from 
researching consumer behaviors, selling tickets, fundraising and finding sponsorships, creating a plan 
and main theme, finding venues, designing a stage and structure, producing light and sound, lining up 
a performing sequence, and managing relationships with artists.  Also, students will further develop 
skill sets related to public relations, utility and risk management. In addition, an off-site study visit will 
be included. 

                                                             
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15  หน่วยกิต) 
 
อพม. 423 อีเว้นท์เฉพำะบุคคล                                                                              3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 423 Private Event 

ศึกษำ และฝึกปฏิบัติกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรคิดรูปแบบ ขั้นตอน เทคนิควิธีในกำรผลิตอี เว้นท์
พิเศษเพื่อกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะตัวของผู้รับบริกำร เช่น งำนบริกำรหลังกำรขำยและ
งำนตอบแทนลูกค้ำส ำหรับแบรนด์สินค้ำรำคำสูง งำนเลี้ยงฉลองส่วนตัว งำนวันเกิด งำนแต่งงำน งำนอดิเรก งำนศพ 
หรืองำน อีเว้นท์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้นิยมรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่มีแบบฉบับเฉพำะ มีกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ 

This course will provide knowledge assets towards planning, designing, concept 
development, and a working process of private event production.  Students will learn special 
techniques that are designed for serving the needs of niche customers.  These private events are, for 
example, an after- sales service event or a private event for luxury consumers, a private party ( i. e. , 
birthday party, wedding celebration, hobbies party event)  or a special event for people with niche 
lifestyles. In addition, an off-site study visit will be included. 

 
อพม. 424 แฟชั่นโชว์                                                                                            3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 424 Fashion Show                                                                                      

ศึกษำลักษณะเฉพำะ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน องค์ประกอบ และกำรวำงแผนกำรผลิตงำนแฟชั่นโชว ์เพือ่
สร้ำงประสบกำรณ์สุดพิเศษให้กับผู้เข้ำร่วมงำนแฟชั่นโชว์ เช่น กำรจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อสื่อมวลชน กำรจัดแสดงแฟชั่น
โชว์เพื่อใช้แสดงสินค้ำ กำรจัดแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้ำชั้นสูง กำรจัดแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป กำรจัดแสดงแฟชั่น
โชว์บุคคลที่มีชื่อเสียง ฝึกปฏิบัติวำงแผนกำรจัดงำนแฟชั่นโชว์ มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

 
 



This course will enhance students’  understanding towards unique characteristics, 
components, as well as working and planning process of fashion show production. Students will learn 
several types of fashion shows such as a fashion show for the press, a fashion show for product launch, 
a fashion show for promoting high fashion brands, a fashion show for ready- to- wear clothes, and a 
fashion show for celebrities. In addition, an off-site study visit will be included. 

 
อพม. 425 กำรออกแบบศูนย์กำรเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์                                                    3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 425 Knowledge Center and Museum Design 

ศึกษำหลักกำร ประเภท กระบวนกำรออกแบบ กำรก ำหนดเนื้อหำ กำรเล่ำเรื่อง และกำรสร้ำง
บรรยำกำศ ศูนย์กำรเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ รวมถึงเรียนรู้กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบศิลปะดิจิทัล 
(Digital Art) เพื่อออกแบบเชิงสร้ำงสรรค์ และสร้ำงประสบกำรณ์ปฏิสัมพันธ์ ( Interaction Experience) ที่น่ำจดจ ำแก่
ผู้เข้ำร่วม ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบเนื้อหำ และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ปฏิสัมพันธ์ ศูนย์กำรเรียนรู้ และพิ พิธภัณฑ์  
มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

This course will provide knowledge assets towards concepts, types, working process of 
knowledge center and museum.  The design process of storytelling and ambience for the knowledge 
center and museum will be discussed. Students will learn how to apply technology and innovation in 
digital art, as well as how to create creative designs and memorable interactive experiences for 
audience. In addition, an off-site study visit will be included. 
 
อพม. 426 อีเว้นท์กีฬำ                                                                                         3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 426 Sport Event  

ศึกษำและฝึกปฏิบัติ รูปแบบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เทคนิควิธีในกำรผลิตอีเว้นท์ในวงกำรกีฬำ เช่น  
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรจัดแข่งขันอีสปอร์ต พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำ โชว์หรือกำรแสดงระหว่ำงกำรแข่งขันกีฬำ  
มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

This course will provide knowledge assets towards concepts, types, and a working 
process of sport events such as sport competition, opening ceremony, or performances during a sport 
event. Students will also learn from an off-site study visit at a sport event. 
 
อพม. 427       กำรจัดประกวดควำมงำม                                                                    3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 427       Beauty Contest 

        ศึกษำ และฝึกปฏิบัติ รูปแบบ กำรวำงแผน และเทคนิควิธีในกำรจัดประกวดควำมงำม ตลอดจนกำร
ออกแบบแนวคิด ธีม เสื้อผ้ำ กำรแสดงโชว์ แสง สี และเสียง กำรหำผู้สนับสนุน และองค์ประกอบอ่ืนๆ ในกำรประกวด
ควำมงำมระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

In this course, students will learn about types, a process of planning, and techniques for 
operating a beauty contest event.  The course will cover the knowledge about sponsorship and the 
creation of a concept, theme, clothes, performance, light and sound.  Other related factors that are 
relevant to the operation of a beauty contest event on a local, national, regional, and global scale 
will be discussed. An off-site study visit will also be included. 
 
 
 
 



อพม. 428       อีเว้นท์เพื่อมรดกทำงวัฒนธรรม และประเพณี                                            3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 428        Event for Cultural Heritage 

ศึกษำและฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เทคนิควิธีในกำรผลิตอีเว้นท์เพื่อกำรเผยแพร่วัฒนธรรม 
และประเพณี ผ่ำนกำรใช้สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ มรดกโลก ไปจนถึงวัฒนธรรมประเพณีร่วมสมัย เพื่อประโยชน์
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อน ำเสนอเร่ืองเล่ำและภูมิปัญญำของชีวิตผู้คนในพื้นที่ กำรจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่ำในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

This course will provide knowledge assets towards production techniques and a working 
process of an event for cultural heritage. The course will focus on how to operate an event at a 
historical landmark or at a world heritage site, and how to include contemporary culture into cultural 
tourism. Students will be able to create a value chain for the tourism industry by presenting local 
wisdom in their event concept. In addition, an off-site study visit will be included. 
 
อพม. 431 กำรออกแบบสไตล์อีเว้นท์                                                                          3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 431 Event Styling 

ศึกษำหลักกำรทำงจิตวิทยำที่มีผลต่อแนวคิดของกำรออกแบบเพื่อสร้ำงบรรยำกำศ อำรมณ์และ
ควำมรู้สึกร่วมให้งำนอีเว้นท์มีควำมโดดเด่น สะท้อนรูปแบบ สไตล์ และเอกลักษณ์เฉพำะของงำน สำมำรถสื่อสำรและ
สร้ำงคุณค่ำให้กับงำนอีเว้นท์ ตลอดจนพฤติกรรมในสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ อันมีผลต่อกำรออกแบบปฏิสัมพันธ์  
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ชมหรือผู้เข้ำร่วมงำนกับอีเว้นท์ 

This course will provide knowledge assets towards psychological concepts that affect 
ambient design as well as the audience's emotion and experiences.  Event uniqueness considering 
styles and characteristics that convey event values will be discussed.  Students will also learn the 
audience’s behaviors in a physical environment that could impact the design of an interactive event. 

 
อพม. 432 กำรจัดเลี้ยงเพื่องำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม               3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 432 Catering for Event and MICE 

ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรจัดเลี้ยงที่จ ำเป็นในธุรกิจอีเว้นท์ 
และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ประเภทของกำรจัดเลี้ยง ประเภทของอำหำรและ
เครื่องดื่ม รูปแบบกำรจัดโต๊ะและมำรยำทบนโต๊ะอำหำร มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

In this course, students will enhance their understanding towards fundamental 
knowledge of catering for Event and MICE.  Types of catering, food and beverage categories, table 
settings, and table manners will be discussed. Students will also learn from an off-site study visit. 
 
อพม. 433 กำรจัดกำรศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์                                                          3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 433 Artist and Influencer Management  

ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ส ำหรับงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ
กำรประชุม โดยท ำควำมเข้ำใจลักษณะ และแบรนด์ส่วนบุคคลของศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเลือก และวำงแผน
กำรใช้ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น เงื่อนไข 
ในกำรว่ำจ้ำง ลิขสิทธิ์ อัตรำค่ำจ้ำงข้อตกลงในกำรช ำระเงิน กำรแสดงโชว์ กำรใช้ภำพเผยแพร่ เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
กับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย  

 
 



This course focuses on artist and influencer management for Event production and 
MICE management.  Students will understand characteristics and personal branding of artists and 
influencers and be able to choose or plan to utilize these people in the event suitably. Other related 
activities including terms of employment, copyright, payment agreement, and image publicity will be 
discussed. 
 

อพม. 434 ระบบกำรผลิตเสียง แสง และภำพ                                                               3 (3 – 0 – 6) 
EDM 434  Sound, Lighting and Visual Production System 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ และเข้ำใจประเภทของระบบเสียง แสงและภำพ เพื่อออกแบบ
ประสบกำรณ์ สร้ำงอำรมณ์และควำมรู้สึกอย่ำงมีสุนทรียภำพ โดยถ่ำยทอดผ่ำนแสง สี เสียง และภำพให้เหมำะกับ
ประเภทของงำนอีเว้นท์  

In this course, students will learn about the meaning and the importance of sound, 
lighting, and visual production systems.  Students will be able to design a user experience that 
generates emotion and aesthetic feelings among the audience through the light and sound. 

 

อพม. 435 ปฏิบัติกำรงำนออกแบบแสง                                                                        3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 435 Lighting Design Workshop 
         ศึกษำ และฝึกปฏิบัติระบบกำรออกแบบแสงไฟส ำหรับงำนอีเว้นท์ เรียนรู้อุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้ง
ออกแบบแผนผังกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟ (Flow chart) เรียนรู้เรื่องทฤษฎีกำรออกแบบแสงเพื่อกำรสื่อสำร  
กำรเล่ำเร่ือง กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ต่ำง ๆ ของงำนอีเว้นท์ มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

This course focuses on lighting design for event operation.  Students will learn about lighting 
theory for communication and how to design an electrical flow chart.  Storytelling techniques that 
convey different emotions will be discussed. Students will also learn from an off-site study visit. 

 

อพม. 436 กำรแสดงผลงำนกำรออกแบบ กำรผลิตสื่อภำพและเสียง                                      3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 436 Audiovisual Production Showcase  

ศึกษำ และฝึกปฏิบัติจัดแสดงผลงำนกำรออกแบบ น ำเสนอ กำรใช้ภำพ เสียง แสง สื่อตอบโต้ 
(Interactive) และสื่อผสม (Multimedia) รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจในงำนอีเว้นท์ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้จ้ำงงำน ประเภทของงำน และสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้มำร่วมงำน มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

In this course, students will acquire knowledge about audiovisual production.  With an aim to 
create an interesting event that meets the client’ s need as well as impresses the audience, they will 
practice designing and creating an interactive audiovisual production through multimedia.  Students 
will also learn from an off-site study visit. 
 

อพม. 437 ปฏิบัติกำรงำนผลิตอีเว้นท์เสมือนจริง                                                            3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 437 Virtual Production Workshop 

ศึกษำ และฝึกปฏิบัติจัดงำนอีเว้นท์บนโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์
แบบโลกเสมือน ได้เรียนรู้กำรออกแบบประสบกำรณ์ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม อุปกรณ์และเทคโนโลยีส ำหรับกำรท ำ
ภำพเสมือนจริง อีกทั้งสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนอีเว้นท์ได้อย่ำงเหมำะสม มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

This course teaches students about a virtual production workshop for events.  Students will 
learn about interactive experiences as well as tools and equipment for virtual reality creation. Students 
will be able to create immersive experiences by suitably applying the Virtual Reality (VR)  technology 
into the event production. Students will also learn from an off-site study visit. 



อพม. 438 กำรสร้ำงเทคนิคพิเศษทำงภำพ                                                                3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 438 Visual Effects  

ศึกษำองค์ประกอบพื้นฐำน เรียนรู้กำรประกอบภำพงำนวิชวลเอฟเฟค เพื่อสร้ำงเทคนิคและกำรน ำเสนอ
ที่เหมำะสมกับงำนอีเว้นท์และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุมงำน ฝึกปฏิบัติกำรรวมองค์ประกอบงำน 3 มิติมำ
สร้ำงภำพที่มีกำรเคลื่อนไหว กำรเปลี่ยนภำพ และกำรออกแบบ เพื่อสร้ำงวิชวลเอฟเฟค ภำพ สี ดนตรีและอ่ืน ๆ ที่ใช้ใน
งำนกำรเคลื่อนไหวด้วยภำพกรำฟิก 

This course will provide fundamental understanding toward components of visual effect. 
Students will learn how to assemble a picture with visual effects and be able to create techniques 
and presentations that are suitable for the event and MICE management.  They will also practice 
combining 3D elements to create moving images and transition.  The design of visual effects, images, 
colors, music, and other elements used in motion graphics will be discussed. 
 
อพม. 439 

 
กำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย                                                                           3 (2 – 2 – 6)                             

EDM 439 Multimedia Production  
ศึกษำทักษะควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย อำทิ ข้อควำมกรำฟิก (Graphic) ภำพเคลื่อนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) วิดิทัศน์ (Video) และสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับงำนอีเว้นท์และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำร
ประชุม เพื่อสร้ำงสื่อผสมผสำนให้เกิดมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) แก่ผู้เข้ำร่วมงำน(Participants) 
ศึกษำและเรียนรู้กระบวนกำรออกแบบ วำงแผนและกำรจัดกำรโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์ แบบมืออำชีพในกำรสื่อ
ควำมหมำยและแสดงผลลัพธ์ออกมำตำมที่ต้องกำรได้  

This course provides knowledge assets towards fundamental skills of multimedia 
production including the design of graphic, animation, sound, video, and other media for Event 
production and MICE management. With an aim to produce mixed media that create interactions and 
drive engagement among participants, students will also learn a process of planning using computer 
management in order to convey a specific meaning and deliver expected outcomes. 
 
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (6 หน่วยกิต) 
 
อพม. 440 กำรฝึกงำนวชิำชีพ                                                                             6 (0 – 35 – 0) 
EDM 440 Professional Internship  
วิชำบังคับก่อน:  มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกิต และรำยวิชำเฉพำะด้ำน-บังคับ ไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 
                     กำรฝึกงำนของนักศึกษำกับผู้ประกอบกำรในธุรกิจอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม 
ของนักศึกษำ ในภำคเรียนสุดท้ำยก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำมีประสบกำรณ์ในงำนวิชำชีพ โดยนักศึกษำ
จะต้องท ำรำยงำนประกอบกำรฝึกงำนและ/หรือศึกษำค้นคว้ำเพื่อสร้ำงสรรค์โครงกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้จะอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมและกำรประเมินผลของอำจำรย์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก  
 This course is offered to the final year students. It will introduce students to the actual 
working system of event and MICE management business.  Students will be able to enhance their 
career readiness skills. They are required to prepare either a report explaining what they have learned 
after the completion of the work or a report for developing their degree project.  Students will be 
under the supervision of a lecturer together with people from the corporate sector. 
 
 
 



อพม. 441 โครงกำรสำรนิพนธ์                                                                               6 (2 – 8 – 5) 
EDM 441 Degree Project 
วิชำบังคับก่อน :   มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ  90 หน่วยกิต และเรียนรำยวชิำเฉพำะดำ้น-บังคับ ไม่น้อยกว่ำ 27 
  หน่วยกิต (เรียนในภำคกำรศึกษำเดียวกันได)้  
 กำรน ำทฤษฎีและหลักกำรที่เรียนมำเพื่อผลิตชิ้นงำน โดยกำรศึกษำค้นคว้ำ น ำเสนอโครงกำรและผลิต
ชิ้นงำนที่มีลักษณะริเริ่มสร้ำงสรรค์โดยจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำรประเมินผลของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิชำ 
 In this course, students will apply theories and concepts to produce works through 
research, Students will create a project proposal and produce creative works under supervision and 
evaluation by the lecturers. 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
 
อพม. 451 กำรพัฒนำตนเองและบุคลิกภำพ                                                         3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 451 Self and Personality Development  

                   ศึกษำบทบำท และควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเอง และกำรพัฒนำบุคลิกภำพที่มีต่อบุคคลในงำน  
อีเว้นท์และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม รวมทั้งหลักกำรพัฒนำบุคลิกภำพต่ำง ๆ กำรเป็นผู้น ำและภำวกำรณ์
เป็นผู้น ำ กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อกำรท ำงำนเป็นทีม กำรแต่งกำย มำรยำททำงสังคม กำรพัฒนำอำรมณ์และจิตใจ ตลอดจน
กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงำน 

In this course, students will study the importance of self and personality development 
and be able to apply it when working in the Event and MICE management industry. Students will learn 
the concepts of personality development, leadership, teamwork, dress etiquette, social manner, 
emotional and mental development, as well as relationship building. 
 
อพม. 452 กำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์เทศกำล                                                3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 452 Festival Marketing and Branding 

ศึกษำหลักกำรปรับพื้นที่ (Placemaking) กำรบริหำรจัดกำรเทศกำล กำรน ำแนวคิดกำรตลำดมำ
ประยุกต์ใช้ เริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์แรงจูงใจกับกระบวนกำรตัดสินใจ กำรค้นหำกับกำรก ำหนดข้อเสนอที่โดดเด่นเพื่อจูง
ใจให้เข้ำร่วมงำนเทศกำล กำรตั้งรำคำและวิธีกำรจ ำหน่ำยบัตรเข้ำร่วมงำน กำรพัฒนำแนวคิดและออกแบบสินค้ำที่ระลึก
ภำยในงำน (Event Merchandise) รวมทั้งวิธีกำรเลือกใช้เครื่องมือสื่อสำรกำรตลำด เพื่อส่งเสริมกำรจัดเทศกำล  

In this course, students will learn about the principle of place making for festival 
marketing and branding, the analysis of motivation and decision-making process. Students will be able 
to create a unique selling point for a festival.  Also, ticket pricing and distribution strategy, concept 
development of event merchandise, and marketing communication strategy for promoting the festival 
will be discussed. 

 
อพม. 453 เกมมิฟิเคชันในงำนอีเว้นท์                                                                       3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 453 Gamification for Events 

ศึกษำควำมหมำย องค์ประกอบ แรงจูงใจ และประเภทของผู้เล่นเกม วิธีคิดกำรน ำกลไกของเกมในเกม 
มิฟิเคชัน อำทิ แต้มคะแนน (Point) เหรียญตรำ (Badge) ตำรำงอันดับ (Leaderboard) มำใช้เพื่อสร้ำงกำรตอบสนอง 
และกำรมีส่วนร่วมของผู้ชมหรือผู้ร่วมเล่นกิจกรรม รวมทั้งข้อควรระวังจำกกำรน ำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมำประยุกต์ใช้ใน
งำนอีเว้นท์  

 



This course provides knowledge assets about definitions, components, motivations, and 
types of gamers and gamification.  Mechanics of gamification including point and badge collection, 
leaderboard, and gaming engagement will be discussed. Furthermore, notices of gamification for event 
production will be reviewed. 

 
อพม. 454  ธุรกิจที่เก่ียวข้องอุตสำหกรรมอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและ                3 (3 – 0 – 6)                             
 กำรประชุม                                  
EDM 454 Related Business in Event and MICE Industry  

ศึกษำประเภท ควำมหลำกหลำย ควำมส ำคัญ รปูแบบ กระบวนกำร และแนวคิดในกำรปฏบิัตงิำน
เบื้องต้นของธุรกิจที่มีส่วนในกำรสนับสนุน ทั้งเบื้องหนำ้ (Front-Of-House) และเบื้องหลัง (Back-Of-House) เพื่อให้
เข้ำใจถึงห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) ของงำนอีเว้นท์และกำรจัดนิทรรศกำรและกำรประชมุ เช่น ธุรกิจจองตั๋ว 
ลงทะเบียน และช ำระเงิน (Ticketing, Registration, and Payment gateway) ธุรกิจกำรอำหำรและเครื่องดื่มและจัด
เลี้ยง (Food and Beverage and Catering Service) ธุรกิจจดัหำก ำลังคน (Manpower Service) ธุรกิจจัดสร้ำงฉำก 
โครงสร้ำง และจัดหำอุปกรณ์ประกอบฉำก (Construction and Props Service) บริกำรกำรแสดงและควำมบนัเทิง 
(Show and Entertainment service) ธุรกิจน ำเที่ยวและที่พกั (Travel agent and lodging service)  

In this course, students will study the variety, importance, types, process, and principles 
of operations for related business in the Event and MICE industry.  To provide an overview of the 
operation, a front- of- house and a back- of- house of the operation will be discussed.  Students will 
enhance their understanding of a supply chain and get hands- on experiences from learning about 
ticketing, registration, and payment gateway.  Other related businesses including food and beverage 
and catering service, manpower service, construction and props service, show and entertainment 
service, and travel agent and lodging service will also be reviewed. 
 
อพม. 455  กำรบริหำรจัดกำรผู้สนับสนุนงำนอีเว้นท์ และกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม      3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 455 Event and MICE Sponsorship Management 

ศึกษำบทบำทและควำมส ำคัญ ประเภทของผู้สนับสนุน กำรใช้ทักษะกำรสื่อสำรเพื่อโน้มน้ำวใจ  
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรโปรโมท กำรประชำสัมพันธ์ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรผู้สนับสนุนงำนอีเว้นท์ กำรจัด
นิทรรศกำรและกำรประชุมอย่ำงมืออำชีพ  

In this course, students will study the role and type of sponsorship.  Students will 
understand the importance of sponsorship and how to use persuasion skill in convincing the promising 
sponsors. Financial management, promotion, public relations, and sponsorship management will also 
be discussed. 
 
อพม. 456 กำรบริหำรจัดกำรงำนอีเว้นท์ และกำรจัดนทิรรศกำรและกำรประชุมอย่ำงยั่งยืน               3 (3 – 0 – 6)                             
EDM 456 Event and MICE Sustainability Management 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรวำงแผน และ กำรด ำเนินงำนของกำรจัดงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำงสมดุลควำมรับผิดชอบทั้ง ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรลดขยะของเสีย กำรใช้ซ ้ำและกำรน ำกลับมำใช้
ใหม่ ด้ำนสังคม เช่น กำรว่ำจ้ำงและใช้ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงยุติธรรม กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ
ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรส่งเสริมนวัตกรรม กำรสร้ำงงำน  

 
 
 



In this course, students will enhance their understanding towards the importance, 
meaning, and process of Event and MICE Sustainability Management.  This course aims to educate 
students about how to balance responsibility for environmental, social, and economic aspects.  For 
the environmental aspect, waste reducing, reusing, and recycling will be emphasized. Concerning the 
social aspect, the course will focus on human resources, local community participation.  For the 
economic aspects, students will be encouraged to think about promoting innovation and creating jobs. 
 
อพม. 457 อีเว้นท์อีสปอร์ต                                                                                     3 (2 – 2 – 6)                             
EDM 457 E-Sport Event 

ศึกษำรูปแบบและหลักกำรบริหำรกำรจัดกำรแข่งขันอีสปอร์ตรูปแบบตำ่ง ๆ โดยครอบคลุม ตั้งแต่กำรวำงแผน
งำน กำรออกแบบ กำรก ำหนดเป้ำหมำย กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน กำรประเมินผล และกระบวนกำรคิดกิจกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรจัดงำนอีสปอร์ต กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรตดิต่อและขอกำรสนับสนนุ กำรวเิครำะห์และค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย และรำยได้เบื้องตน้ กำรบริหำรบุคลำกรและก ำหนดบทบำทหน้ำทีท่ี่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรจัดงำน กำรแก้ไข
ปัญหำ และอุปสรรคในกำรจัดงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจกำรแข่งขันกีฬำอีสปอร์ต 
ในอนำคต  

In this course, students will study principles and several types of E-sport event management. 
The course will provide knowledge about how to plan and create the E- sport event, how to set 
objectives and strategy, as well as how to evaluate the effectiveness of the event.  Students will be 
encouraged to design creative activities related to the E- sport event.  Sponsorship strategy, budget 
estimation, human resource management, problem-solving skills, cause-effect analysis, and trends of 
E-sport business will be discussed. 

 
อพม. 412 กำรค้นคว้ำอิสระ                                                                            3 (0 – 0 – 12)   
EDM 412 Independent Study 

ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็นหรือปัญหำทำงด้ำนกำรผลิตอีเว้นท์ และ 
กำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม ที่นักศึกษำให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดท ำรำยงำนภำยใต้กำรควบคุมของ
อำจำรย์ ที่ปรึกษำ  

In this course, students are expected to deeply study or conduct a research study 
focusing on current issues or problems in the Event production and MICE management. Students will 
explore a topic of their interest and develop a report under the supervision of an advisor.  
 


