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3. หนวยงานรับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง ทั้ งภาคปกติ และภาคสมทบ
(เรียนวันเสารและวันอาทิตย ) เปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน
และนัก ศึก ษา ที่ตอ งการศึก ษาและพัฒนาศัก ยภาพการบริหารจัด การ ดา นการสื่อ สารการทองเที่ย วและ
บันเทิง อันเปนวิทยาการสาขาใหมที่สังคมตองการ และเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนทั่วไป ได
เล าเรี ยนสํ าเร็ จการศึ กษา ได รับคุณวุ ฒิหลั กสู ตร ปริ ญญาบั ณฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร โดยยึ ดหลั กปรั ชญา และ
วัตถุประสงคของหลักสูตรไวดังนี้
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ รัฐมุงเนนใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาที่จะพัฒนา
ความเปนทรัพยากรมนุษย ใหมีความรูและความชํานาญ จนสามารถเขามีสวนรวมในกระบวนการ พัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในด านอุตสาหกรรม และบริการการทองเที่ยว ที่
สามารถเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ รายไดประชาชาติ และรายไดของพลเมืองในทุกระดับ
ทรัพ ยากรมนุษ ยที ่ส ามารถทํ า งานในภาคอุต สาหกรรม และภาคบริก ารการทอ งเที ่ย ว ไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ คือผูมีความรูความชํานาญ ในดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ย ว
และการบันเทิง สามารถผลิตสื่อและสรางสารในงานบริการที่เกี่ยวของอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล
มหาวิทยาลัย จึงวางแผนเปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยว
และบันเทิง ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ(เรียนวันเสารและอาทิตย) เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และ
ประเทศชาติ ในยุคสื่อสารโลกาภิวั ตน (Global Communication) ที่มีการแขงขันเชิงธุรกิจอยางเขมขน ทั้งใน
ประเทศและระหว า งประเทศ ทั ง นี้ เ พื่ อ เป ด โอกาสให ป ระชาชนได มี โ อกาสพั ฒ นาตนเอง จนมี ค วามรู
ความสามารถถึงระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร ในสาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
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4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจจะศึกษา
หลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
4.2.2 เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตรใหไดคุณวุฒิปริญญาบัณทิต ทางดานนิ เทศศาสตร ในสาขา
เฉพาะ ทางด า น การสื่ อ สารการท อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง ซึ่ ง เพี ย บพร อ มด ว ย ปรั ช ญา
หลักสูตร ในดาน ความรู ความคิด และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพ
ของการสื่อสารอยางมีทักษะ เพื่ อใหออกไปรวมสรางสรรคและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ
กําหนดการเปดสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2549
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองแสดงหลักฐานตางๆ ดังนี้
7.1.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
7.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7.1.3 สําเนาทะเบียนบาน
7.1.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 5 รูป
7.1.5 ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พรอมเงินคาสมัคร
7.2 ผูสมัครตองสอบคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก โดยการสัมภาษณ
ระบบการจัดการศึกษา
8.1 ระบบทวิภาค คือการจัดการศึกษาภาคปกติ โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา และ
ใน 1 ภาคการศึกษา กําหนดระยะเวลาการศึกษาไม นอยกวา 15 สัปดาห เรียนวันจันทรถึงวันศุกร
สวนการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน กําหนดเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห
8.2 ระบบอื่น คือ การจัดการศึกษาภาคสมทบ โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา และ
ใน 1 ภาคการศึกษา กําหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 18 สัปดาห เรียนวันเสาร และวัน
อาทิตย
8.3 การคิดหนวยกิต ใชระบบหนวยกิต แบบคะแนนเต็ม 4.00
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา จํานวน 15 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา
ปกติ หรือ 1 ชั่วโมง ตอสัปดาห คิดเปน 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลอง จํานวน 30 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
หรือ 2-3 ชั่วโมง ตอสัปดาห คิดเปน 1 หนวยกิต
การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม จํานวน 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ คิดเปน 1 หนวยกิต
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9. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาค (ภาคปกติ) และ ระบบอื่น (ภาคสมทบ เรียนวันเสาร-วันอาทิตย)
จะตองใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 3 ปการศึกษา แตไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 8 ปการศึกษา นับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาเปนนักศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาค (ภาคปกติ) และ ระบบอื่น (ภาคสมทบ เรียนวันเสาร-วันอาทิตย)
จะตองลงทะเบียน ดังนี้
10.1 ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนอยางนอยไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และอยางมากไมเกิน 21
หนวยกิต
10.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน ลงทะเบียนเรียนอยางมากไมเกิน 9 หนวยกิต
10.3 การลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนดไวขางตน จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่คาดวาจะเปนภาคสุดทาย
ที่จะรับปริญญาของนักศึกษาเทานั้น
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 เวลาเรียนและวัดผล
11.1.1 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษาจึงจะมี
สิทธิ์เขาสอบไล
11.1.2 มีการสอบเปนระยะๆ ระหวางภาคการศึกษาและ / หรือมีการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาอยางนอยภาคละ 1 ครั้ง
11.2 การประเมินผลการศึกษา
11.2.1 เกณฑการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใชระบบสัญลักษณดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด) ระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช (Fair)
D+
1.5
ออน (Poor)
D
1.0
ออนมาก (Very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตน ใหใชสัญลักษณดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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11.2.2 การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่
นักศึกษาเขาสอบและ / หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
11.2.3 มหาวิทยาลัยโดยคําเสนอแนะของคณะวิชาที่บริหารหลักสูตร อาจประกาศวาวิชาใน
กลุมหรือหมวดวิชาหรือวิชาเอกวิชาใดบางในหลักสูตรนั้นๆ ที่นักศึ กษาตองสอบได
คะแนนไมต่ํากวาระดับ 2.0 หรือสัญลักษณ C จึงจะถือวาสอบได ถาสอบไดไมถึงระดับ
ดังกลาว นักศึกษาอาจสอบแกตัวไดตามประกาศเรื่องการสอบแกตัว และคะแนนที่ได
จากการสอบแกตัวจะใหไมเกินระดับ 2.0 หรือนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําได และ
คะแนนที่ ไ ด จ ากการเรี ย นซ้ํ า ให เป น ไปตามผลการเรี ย น อนึ่ ง การเรี ย นซ้ํ า และสอบ
ดังกลาวนี้ใหนับวาเปนการสอบเพียงครั้งเดียว
11.2.4 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ 1.0 หรือสัญลักษณ D ขึ้นไปถือวาสอบไดในวิชานั้น
ยกเวนรายวิชาที่คณะวิชากําหนดไวเปนอยางอื่นดังกลาวใน 11.2.3 สวนนักศึกษาที่มีผล
การศึกษาในระดับ 0.0 หรือสัญลักษณ F จะตองเรียนซ้ําในวิชานั้นและใหนับเปนการ
สอบเพียงครั้งเดียว
11.2.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
11.2.5.1 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางการสอบเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบ
ได ทั้ง นี้ นัก ศึก ษาจะตอ งยื่นใบลาปว ย โดยไดรับ อนุมัติจ ากคณบดีโ ดย
นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในแตละวิชาไมนอยกวารอยละ 80 และนักศึกษา
จะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการสอบย อ นหลั ง ภายหลั ง ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
11.2.5.2 นั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยเหตุ สุ ด วิ สั ย และคณบดี อ นุ มั ติ ทั้ ง นี้ จ ะต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมการสอบภายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
11.2.5.3 นัก ศึก ษาทํา งานที่เปนสว นประกอบการศึก ษายัง ไมส มบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
11.2.6 การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป
11.2.7 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะวิชา
เห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณที่มีแตมระดับคะแนน
11.2.8 การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนและการเรียนปกติ
11.3 การคํานวณคาระดับ
11.3.1 ใหคํานวณเฉพาะรายวิชาที่นับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนสัญลักษณที่มีคาระดับ
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ขึ้นใหม
11.3.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาค (Semester Grade Point Average, SEM-GPA)
ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยนําผลรวมของผล
คูณของหนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับและภาควิชาในภาคนั้น ๆ เปนตัวตั้งแลว
หาร ดวยจํานวนหนวยกิตของภาควิชาที่มีคาระดับที่เรียนในภาคนั้น
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11.3.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average. CUM-GPA ) ใหคํานวณ
จากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาถึงภาคการศึกษาหลังสุด โดยนํายอด
รวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับทั้งหมดในแตละภาควิชาเปน
ตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของทุกภาควิชาที่มีคาระดับ และในการหารให
ใชจุดทศนิยม 2 ตําแหนงไมมีการปดเศษ
11.3.4 ภายใตขอ 11.2.3 สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ F ใหบันทึกผลการศึกษาในใบรายงาน
ผลการศึกษา และนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณในแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยดวย”
12. อาจารยผูสอน
ประกอบดวยอาจารยหัวหนาสาขาวิชา อาจารยประจําสาขาวิชา และอาจารยพิเศษ โปรดดูรายละเอียด
ใน ตารางหมายเลข 1 อาจารยผูสอน
13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยว
และบันเทิงจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตป
การศึกษาที่เปดสอน ดังนี้
13.1 นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษา
1 นักศึกษา ชั้นปที่ 1 (รับเขา)

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2549 - 2553
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
100

100

100

100

100

2 นักศึกษา ชั้นปที่ 2

-

80

80

80

80

3 นักศึกษา ชั้นปที่ 3

-

-

75

75

75

100
-

180
-

255
-

70
325
70

70
325
70

4 นักศึกษา ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ
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13.2 นักศึกษาภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-วันอาทิตย)
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2549 - 2553
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553

นักศึกษา
1 นักศึกษา ชั้นปที่ 1 (รับเขา)

50

50

50

50

50

2 นักศึกษา ชั้นปที่ 2

-

45

45

45

45

3 นักศึกษา ชั้นปที่ 3

-

-

40

40

40

4 นักศึกษา ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ

50
-

95
-

95
-

35
190
-

35
190
35

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยเกริก ตามที่ปรากฏใน ตารางที่ 2 อาคารและพื้นที่ใชสอย
14.2 อุปกรณการศึกษา ตามที่ปรากฏใน ตารางที่ 3 อุปกรณการศึกษา เมื่อเริ่มโครงการ และจํานวนที่
คาดวาจะเพิ่มขึ้น ในระยะ 5 ป
15. หองสมุด
ปจจุบัน หอสมุดของมหาวิทยาลัยเกริ ก มีจํานวนและปริมาณหนังสือ ไวบริการการศึกษาแกนักศึกษา
ตามที่ปรากฏในตารางนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดหรือประเภทหนังสือ
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

ความรูทั่วไป
ปรัชญา – จิตวิทยาทั่วไป
ศาสนา
สังคมศาสตร
ภาษา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ
เทคโนโลยี
ศิลป
วรรณคดี
ประวัติศาสตร
รวม

ภาษาไทย(เลม)

ภาษาอังกฤษ(เลม)

3,755
1,647
1,151
18,740
2,275
5,681
17,890
1,023
1,000
1,000

1,336
824
410
6,040
1,035
1,467
11,191
334
374
374

54,162

23,385

หมายเหตุ
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การเปดการเรียนการสอนหลักสู ตรใหม มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดใหมีเอกสาร หนังสือ ตําราเรียน
วารสาร และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนจัดหาบุคลากร จํานวนที่นั่ง สนับสนุนการศึกษาของสาขาวิชาการสื่อสาร
การทองเที่ยวและบันเทิง ไวดังนี้
15.1 จํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่นๆ ที่มีในหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกริก และที่
คาดวาจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ป เพื่อบริการนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการสื่อสารการ
ทองเที่ยวและบันเทิง ตามที่ปรากฏใน ตารางที่ 4 จํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสาร
อื่นๆ
15.2 เว็บไซต ตามที่ปรากฏใน ตารางที่ 5 รายชื่อเว็บไซต
15.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุดที่มีอยู เมื่อเริ่มโครงการและคาดวาจะ
จัดหาเพิ่มขึ้นภายในเวลา 5 ป
จํานวนที่คาดวาจะจัดหาเพิ่มขึ้น ในปการศึกษา
จํานวนคน
เมื่อเริ่มโครงการ 2549 2550 2551 2552 2553
1. ผูอํานวยการ
1
2. บรรณารักษ
6
1
1
3. เจาหนาที่
10
1
1
1
4. นักเอกสารสนเทศ
1
1
1
รวม
18
2
2
2
1
ประเภทบุคลากร

15.4 จํานวนที่นั่งในหองสมุดที่มีอยู เมื่อเริ่มโครงการและที่คาดวาจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ป
ปการศึกษา

2549

2550

2551

2552

2553

2554

จํานวนที่นั่ง + (คน)

884

50

50

50

50

50

รวม

884

50

50

50

50

50

ที่มา: สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง หนา 8

16. หลักสูตร
16.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
16.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 3 หมวดวิชา ดังตอไปนี้
16.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 30 หนวยกิต
ประกอบดวย 4 กลุมวิชา
กลุมวิชาภาษา
จํานวน 12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน
6 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
16.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวนไมนอยกวา 96 หนวยกิต
ประกอบดวย 3 กลุมวิชา
กลุมวิชาแกนรวม
จํานวน 48 หนวยกิต
กลุมวิชาเอกบังคับ
จํานวน 42 หนวยกิต
กลุมวิชาเอกเลือก
จํานวน
6 หนวยกิต
16.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
รวม
132 หนวยกิต
หมายเหตุ
1. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต สามารถเลือกเรียนไดตาม
ความสนใจ โดยเลือกเปนรายวิชาในกลุมวิชา หรือขามกลุมก็ได
2. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งมิใชวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หรือวิชาที่ไดกําหนดใหเปนวิชาเลือกเสรีของ
นักศึกษาทุกคณะ
16.3 รายวิชา
รายวิชาของหลักสูตรประกอบดวย เลขรหัสประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย และจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
การกําหนดเลขรหัสประจํารายวิชาของสาขาวิชาการสื่อสารการเมื องบูรณาการ ใชเกณฑดังนี้
ใชอักษรยอภาษาไทย นท. และภาษาอังกฤษ CM. นําหนาทุกสาขาวิชาของหลักสูตร และใชตัวเลข 4
หลัก หลังอักษรยอ นท. หรือ CM. ซึ่งมีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวยและหลักสิบ หมายถึง ลําดับรายวิชา
เลขหลักรอย หมายถึง กลุมวิชาโดยกําหนดให
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชาแกนรวม
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาเอกบังคับ สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือก สาขาวิชาการสื่อสารการการทองเที่ยวและบันเทิง
เลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปที่ศึกษา
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง ตองเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวย
กิต ดังตอไปนี้
1.1) กลุมวิชาภาษา เลือกเรียน จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0)
GE.1101 Thai Usage
ศท.1103
ศท.1103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
GE.1103 Basic English
(กรณีที่นักศึกษาผานการสอบวิชาพื้นฐาน ไมตองเรียน)
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2)
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2)
GE.2101 English 3
1.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือกเรียน จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาคณิตศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต
ศท.1201 คณิตศาสตรพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
GE.1201 Basic Mathematics
(กรณีที่นักศึกษาผานการสอบวิชาพื้นฐาน ไมตองเรียน)
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0)
GE.1203 Introduction to Statistics
กลุมวิชาวิทยาศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต
บธ.1600 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
BA.1600 Basic Computer
(กรณีที่นักศึกษาผานการสอบวิชาพื้นฐาน ไมตองเรียน)
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0)
BA.1601 Introduction to Computer
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
GE.1302 Man and Environment
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1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียน จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0)
GE.1407 Logic
ศท.1409 ศิลปะและสังคีตนิยม
3 (3-0)
GE.1409 Art and Music Appreciation
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4) กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียน จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0)
GE.1505 General Psychology
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0)
LW.1501 Introduction to General Law
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ ตองเรียนหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
2.1) กลุมวิชาแกนรวม เรียนจํานวน 48 หนวยกิต จาก 16 รายวิชาตอไปนี้
นท.1101 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร
3 (3-0)
CM.1101 Principles and Theories in Communication Arts
นท.2101 จิตวิทยาการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
3 (3-0)
CM.2101 Communication Psychology and Human Relations
นท.2102 การเขียนเชิงสรางสรรค
3 (2-3)
CM.2102 Creative Writing
นท.2103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0)
CM.2103 Introduction to Mass Communication
นท.2104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0)
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CM.2104
นท.2105
CM.2105
นท.2106
CM.2106
นท.2107
CM.2107
นท.2108
CM.2108
นท.2109
CM.2109
นท.2110
CM.2110
นท.2111
CM.2111
นท.3101
CM.3101
นท.3102
CM.3102
นท.3103

Introduction to Business Communication
การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร
3 (2-3)
Communication Imaging
การรายงานขาวและการเขียนขาว
3 (2-3)
News Reporting and Writing
กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 (3-0)
Law and Ethics of Mass Communication
ภาพยนตรเบื้องตน
3 (2-3)
Introduction to Film
วิเคราะหผูรับสารกลุมเปาหมาย
3 (3-0)
Analysis of Target Audiences
การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3 (2-3)
Communication Research
คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (2-3)
Computer for Mass Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0)
English Language for Communication
การสื่อสารการตลาด
3 (3-0)
Marketing Communication
กลยุทธการนําเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0)
สําหรับนักประชาสัมพันธ
CM.3103 Presentation Strategy and Personality Development
for Public Relations
นท.3104 การแปลขาว บทความ และสารคดี
3 (2-3)
CM.3104 Translation of News and Features
2.2) กลุมวิชาเอกบังคับ เรียน 36 หนวยกิต จาก 12 รายวิชา และฝกงาน 6 หนวยกิต รวม 42 หนวยกิต
นท.3901 หลักการทองเที่ยว
3 (3-0)
CM.3901 Principle of tourism
นท.3902 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง 3 (3-0)
CM.3902 Communication Law and Ethics for Tourism and Entertainment
นท.3903 หลักการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM.3903 Business Management in Tourism and Entertainment
นท.3904 การวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.3904 Research for Tourism and Entertainment
นท.3905 หลักมัคคุเทศก
3 (2-3)
CM.3905 Tourist Guidance
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นท. 3906 การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM. 3906 Intregrated Communication for Tourism and Entertainment
นท. 3907 การบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM. 3907 Business Management in Tourism and Entertainment
นท.3908 ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.3908 Creativity for Tourism and Entertainment
นท. 4901 สื่อและการผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM. 4901 Media and Media Production for Tourism and Entertainment
นท. 4902 จิตวิทยาผูบริโภคในดานการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM. 4902 Consumer Psychology in Tourism and Entertainment
นท. 4903 การบันเทิงเพื่อการทองเที่ยว
3 (2-3)
CM. 4903 Entertainment for Tourism
นท. 4904 สัมมนาการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM. 4904 Seminar in Tourism and Entertainment Communication
นท. 4905 การฝกงาน
6 (0-18)
CM. 4905 Internship
2.3) กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียน 6 หนวยกิต 2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
นท. 4906 อุษาคเนยศึกษา
3 (3-0)
CM. 4906 Southeast Asian Studies
นท. 4907 สถานการณโลกปจจุบัน
3 (3-0)
CM. 4907 Current World Affairs
นท. 4908 ยุทธศาสตรการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น
3 (3-0)
CM. 4908 Management Strategy for Local Tourism
นท. 4909 สันทนาการ
3 (2-3)
CM. 4909 Recreation
( 3) หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในหมวดนี้ จํานวน 2 วิชา 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดก็ได ที่เปด
ในมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งมิใชรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
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16.4 แผนการศึกษา
16.4.1 ภาคปกติ (ระบบทวิภาค เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร)
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

นท.1101

ชื่อวิชา

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา

3

กลุมวิชาวิทยาศาสตร / คณิตศาสตร

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร

3

กลุมวิชาสังคมศาสตร

3

หลักทฤษฎีทางนิเทศศาสตร

3

รวม

15
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา

6

กลุมวิชาวิทยาศาสตร / คณิตศาสตร

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร

3

กลุมวิชาสังคมศาสตร

3

รวม

15
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.2101

จิตวิทยาการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ

3

นท.2102

การเขียนเชิงสรางสรรค

3

ศท.2101

ภาษาอังกฤษ 3

3

นท.2103

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร

3

นท.2104

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ

3

นท.2106

การรายงานขาวและการเขียนขาว

3

รวม

หนวยกิต

18
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

นท.2105

การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร

3

นท.2107

กฎหมาย/จริยธรรมการสื่อสารมวลชน

3

นท.2108

ภาพยนตรเบื้องตน

3

นท.2109

วิเคราะหผูรับสารกลุมเปาหมาย

3

นท.2110

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

3

นท.2111

คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารมวลชน

3

รวม

18
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.3101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

นท.3102

การสื่อสารการตลาด

3

นท.3103

กลยุทธการนําเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับนักประชาสัมพันธ

3

นท.3901

หลักการทองเที่ยว

3

นท.3902

กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและ
บันเทิง

3

นท.3903

หลักการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

รวม

หนวยกิต

18
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

นท.3104

การแปลขาว, บทความและสารคดี

3

นท.3904

การวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.3905

หลักมัคคุเทศน

3

นท.3906

การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.3907

การบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบันเทิง

3

รวม

15
ปที่ 3 ภาคเรียนฤดูรอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

นท.4905

การฝกงาน

6

รวม

6
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.3908

ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.4901

สื่อและการผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.4902

จิตวิทยาผูบริโภคในดานการทองเที่ยวและบันเทิง

3

กลุมวิชาเอกเลือก

3

กลุมวิชาเลือกเสรี

3

รวม

หนวยกิต

15
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

นท.4903

การบันเทิงเพื่อการทองเที่ยว

3

นท.4904

สัมมนาการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

กลุมวิชาเอกเลือก

3

กลุมวิชาเลือกเสรี

3

รวม

12

16.4.2 ภาคสมทบ (ระบบอื่น เรียนวันเสารและวันอาทิตย)
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

นท.1101

ชื่อวิชา

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา

3

กลุมวิชาวิทยาศาสตร / คณิตศาสตร

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร

3

กลุมวิชาสังคมศาสตร

6

หลักทฤษฎีทางนิเทศศาสตร

3
18

รวม
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา

6

กลุมวิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร

3

นท.2101

จิตวิทยาการสื่อสาร /มนุษยสัมพันธ

3

นท.2102

การเขียนเชิงสรางสรรค

3

รวม

18
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ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ศท.2101

ภาษาอังกฤษ 3

3

นท.2103

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร

3

นท.2104

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ

3

นท.2105

การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร

3

นท.2106

การรายงานขาวและการเขียนขาว

3

นท.2107

กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน

3
18

รวม
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.2108

ภาพยนตรเบื้องตน

3

นท.2109

วิเคราะหผูรับสารกลุมเปาหมาย

3

นท.2110

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

3

นท.2111

คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารมวลชน

3

นท.3101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน

3

นท.3102

การสื่อสารการตลาด

3

รวม

หนวยกิต

18
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

นท.3103

กลยุทธการนําเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับ
นักประชาสัมพันธ

3

นท.3104

การแปลขาว บทความ และสารคดี

3

นท.3901

หลักการทองเที่ยว

3

นท.3902

กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและ
บันเทิง

3

นท.3903

หลักการการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.3904

การวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3
18

รวม
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.3905

หลักมัคคุเทศก

3

นท.3906

การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.3907

การบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.3908

ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

กลุมวิชาเอกเลือก

3

กลุมวิชาเลือกเสรี

3

รวม

หนวยกิต

18
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นท.4901

สื่อและการผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

นท.4902

จิตวิทยาผูบริโภคในดานการทองและบันเทิง

3

นท.4903

การบันเทิงเพื่อการทองเที่ยว

3

นท.4904

สัมมนาการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง

3

กลุมวิชาเลือกเสรี
การฝกงาน

6
6

รวม
รวมตลอดหลักสูตร (3 ปการศึกษา)

หนวยกิต

24
132

16.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชา> กลุมวิชา> รหัสวิชา> ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย ฝกทักษะดานการฟง การอานและการเขียน ประเภทตางๆ
เพื่อนําไปใชชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ศท.1103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
GE.1103 Basic English
ทบทวน ศึกษาและวิเคราะหไวยากรณ และโครงสรางภาษาอังกฤษในบริบทตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงขึ้นไป
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อานและเขียน เพื่อชวยใหสามารถใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
ในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
GE.1105 English 2 (วิชาบังคับใหเรียนกอน ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1)
เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อานและเขียน ในระดับที่ใชภาษาสลับซับซอนขึ้น เพื่อสามารถ
ใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2)
GE.2101 English 3 (วิชาบังคับใหเรียนกอน ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2)
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟงพูด อาน และเขียน เพื่อนําไปประยุกตใชในระดับใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร / (1) กลุมวิชาคณิตศาสตร
ศท.1201 คณิตศาสตรพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
GE.1201 Basic Mathematics
ศึก ษาและทบทวน การบวก,ลบ,คู ณ และหาร จํ านวนเต็ มและเศษส วน เลขยกกํา ลัง และราก, การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม, สมการและการแกสมการ, เซต
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0)
GE.1202 General Mathematics
ความคิดทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการนับและการวัด การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรฟงกชัน และ
การใชฟงกชัน ในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะแบบจําลองที่เกี่ยวกับฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียล
และฟงกชั่นตรีโกณมิติ ความคิดเรื่องลิมิต อนุพันธและอินทิกรัล และบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการแกปญหา
แบบจําลองตางๆ ความนาจะเปนและการใชความนาจะเปนในการสรางแบบจําลองเชิงสุม
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีการทางสถิตพรรณนา เชน เรื่องเกี่ยวกับความหมาย ขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงบางชนิดของ
ตัว แปรสุม ทฤษฎีก ารสุม ตัว อยา งพรอ มทั้ง การทดสอบสมมติฐ านศึก ษาการวิเ คราะหก ารถดถอยและ
สหสัมพันธอยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร / (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
บธ.1600 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
BA.1600 Basic Computer
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน (Introduction Personal Computer) การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(Operating System) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการประมวลผลคํา (Word Processor) การประมวลผล
ตารางและการคํานวณ (Spread Sheet) การนําเสนองาน (Presentation) การสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย
ดวยเครื่องมือการสืบคนประเภทตางๆ การประเมินความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล ตลอดจนความรู
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ขอมูล เพื่อใหเกิดทักษะในการใชคอมพิวเตอรในฐานะอุปกรณชวยเหลือการศึกษา
เรียนรูและการคนควา
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0)
BA.1601 Introduction to Computer
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติของคอมพิวเตอรและ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผล
ขอมูลทางคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตางๆ ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและการคนควา
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หาความรูใหมๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุษย
ศท.1302 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางการอยูรวมกันของสิ่งมี ชีวิตในสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเขาใจสมดุล
แหงธรรมชาติหรือระบบนิเวศน การรูจักการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดลอม
อยา งมีป ระสิทธิภาพและยั่งยืน โดยชี้ในเห็นวาการเพิ่มขึ้นของจํา นวนประชากรอยางรวดเร็วและการเรง
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมโดยพึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลกระทบตอความสมดุลของระบบ
นิเวศนและสภาพแวดลอมการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของมนุษยโดยตรงตลอดจนศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้ นโดยพึ่งวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศตอบุคคล ชุมชนและสังคม ประวัติและวิวัฒนาการของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศและแหลงความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการ
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกันเอง ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันตกและอารยะธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ไทยทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปจจุบัน
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0)
GE.1407 Logic
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับเหตุผล โครงสรางของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย การแสดงออกของ
เหตุผลในรูปนิรนัย เหตุผลยอและเหตุผลวิบัติ หลักเบื้องตนของตรรกวิทยา สัญลักษณ ตลอดจนคุณคา ของ
การพิสูจนและการใชประยุกตตรรกวิทยา เพื่อใหรูจักใชกฎพื้นฐานและวิธีใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน รูจัก
วิจารณเหตุผลอยางถูกประเด็นและถูกเปาหมาย รูจังฟงและเคารพเหตุผลของผูอื่น
ศท.1409 ศิลปะและสังคีตนิยม
3 (3-0)
GE.1409 Art and Music Appreciation
ศึกษาศิลปะและดนตรีจากอารยธรรมตางๆ ในโลกในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็น
คุณคาทางศิลปะและดนตรี
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมระวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยาง
สันติสุข
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน ซื้ อขายสินคาและการกระจายรายได ศึกษาพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของการรัฐและเอกชน ศึกษาอิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่มีตอสถาบัน
ทางเศรษฐกิจในยุคตางๆ โดยเนนวิวัฒนาการและความสัมพันธภายในของระบบสังคมกับเศรษฐกิจไทย
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0)
GE.1502 Man and Government
ศึกษาความหมายของสังคมและการปกครอง ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง
ระบบกาการปกครอง สถาบั นทางการเมื อง การปกครอง เช น รั ฐ รั ฐธรรมนู ญ พรรคการเมื อ งและกลุ ม
ผลประโยชน ฯลฯ ศึกษาพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง
และปญหาสําคัญๆ ทางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบัน
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษยกลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคมการเปลี่ยนแปลงและการจัดลําดับขั้ นทางสังคม การทําหนาที่ของสถาบันตางๆ ศึกษาพฤติกรรมรวม
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปญหาสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา ความหมายของคนวาพฤติกรรมสาเหตุตางๆ ของพฤติกรรม สรีรวิทยา
เบื้องตนพัฒนาการของมนุษย พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความคับของใจและการปรับตัว
สุขภาพจิต การเรียนรู ความจํา การลืม การคิด การแกปญหาอารมณ จิตวิทยาและสังคม
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0)
LW.1501 Introduction to General Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหงกฎหมาย การ
ยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรมประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการทํานิติ
กรรมลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้และละเมิด
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกนรวม
นท.1101 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร
3 (3-0)
CM.1101 Principles and Theories in Communication Arts
ศึกษาหลักและทฤษฎีพื้นฐานทางนิเทศศาสตร ความรูทั่วไป และแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวาง
บุคคลและการสื่อสารมวลชน วิวัฒนาการ กระบวนการ องคประกอบ ผลกระทบตอชีวิต และสังคม กอใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร
นท.2101 จิตวิทยาการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
3 (3-0) CM.2101
Communication Psychology and Human Relations
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ศึกษาทฤษฎีและทักษะในทางจิตวิทยาเพื่อการสื่อสารทุกประเภท นับตั้งแตการสื่อสารภายในบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชน รวมทั้งความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
สรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
นท.2102 การเขียนเชิงสรางสรรค
3 (3-0) CM.2102
Creative Writing
ศึกษาและฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การสรางจินตนาการ และความคิดริเริ่มใน
การเขี ย นบทความ สารั ตถคดี บั น เทิ ง คดี การเขี ย นถ า ยทอดความรู และประสบการณ ผ า นสื่ อมวลชนทุ ก
ประเภทการใชคอมพิวเตอรในการเขียนและเตรียมตนฉบับ
นท.2103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0) CM.2103
Introduction to Mass Communication
ความรูทั่วไปและทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน องคประกอบ กระบวนการ บทบาทหนาที่
อิทธิพล และการประกอบวิชาชีพในทางดานสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือพิมพนิตยสาร วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน ภาพยนตร เทปเพลง ซีดี การสื่อสารมวลชนทางอินเตอรเน็ต
นท.2104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0)
CM.2104 Introduction to Business Communication
หลักการเบื้องตน เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อธุรกิจ หลักการโฆษณา หลักการประชาสัมพันธ หลักการ
สื่อสารการตลาด หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
นท.2105 การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร
3 (2-3)
CM.2105 Communication Imaging
ศึกษาทฤษฎีเทคนิคและจิตวิทยาการผลิตภาพในเชิงนิเทศศาสตร การผลิตภาพโดยการใชกลองถายภาพ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งการฝกปฏิบัติใ นการผลิตภาพ เพื่องานสื่อสารมวลชนตางๆ อาทิ สื่อ
สิ่งพิมพ วีดีทัศน โทรทัศน และสื่อสารมวลชนอื่นๆ
นท.2106 การรายงานขาวและการเขียนขาว
3 (2-3)
CM.2106 News Reporting and Writing
ศึกษาความหมายของขาวและองคประกอบของขาว กระบวนการในการทําขาว เทคนิคการเขีย นขาว
ประเภทตางๆ เนนรูปแบบการพิจารณาประเด็น การลําดับความคิดและการใชภาษาในการเขียนขาว เทคนิค
การรวบรวม และการรายงานขาว ความรับผิดชอบและจริยธรรมของผูสื่อขาว การใชคอมพิวเตอรในงานขาว
นท.2107 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3 (3-0)
CM.2107 Law and Ethics of Mass Communication
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุ ษย ปรัชญากฎหมาย กฎหมายสื่อมวลชน
กฎหมายวาดวยการหมิ่นประมาท ละเมิด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จริยธรรมสื่อมวลชน และนักโฆษณา
และนักประชาสัมพันธ
นท.2108 ภาพยนตรเบื้องตน
3 (2-3)
CM.2108 Introduction to Film
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร วิวัฒนาการของเทคนิคและศิลปภาพยนตร คุณคา บทบาท และอิทธิพล
ของภาพยนตร รวมถึงความรูเบื้องตนในการสรางภาพยนตร การวิจารณภาพยนตร และการใชภาพยนตรเพื่อ
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การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
นท.2109 วิเคราะหผูรับสารกลุมเปาหมาย
3 (3-0)
CM.2109 Analysis of Target Audiences
ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและสภาวะแวดลอมของกลุมของกลุมที่เปนเปาหมายในการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ และรวมทั้งการวิเคราะหแนวโนม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ หา
ชองทางและกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานโฆษณา การประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชนทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร
นท.2110 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3 (2-3)
CM.2110 Communication Research
ศึกษาทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อประยุกตใชในทางนิเทศศาสตร การสํารวจ
ประชามติ การวิเคราะหเนื้อหา การสังเกตการณ และการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและประเมินคุณคา ของ
งานวิจัยและนําผลการวิจัยสรุปเปนแนวทางสรางงานนิเทศศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
นท.2111 คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (2-3)
CM.2111 Computer for Mass Communication
ศึกษาหลักการและทักษะในการใชคอมพิวเตอร ในงานสื่อสารมวลชนทุกประเภท นับตั้งแตการเตรียม
ตนฉบับ การผลิต และการนําเสนองาน
นท.3101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0)
CM.3101 English Language for Communication
ศึกษาภาษาอังกฤษจากสื่อสารมวลชน หลักและทักษะเบื้องตนในการแปลขาย การเขียนขาว การเขียน
บทความ รวมทังการเรียนรูศัพทตางๆ ที่ใชในการสื่อสารมวลชน
นท.3102 การสื่อสารการตลาด
3 (3-0)
CM.3102 Marketing Communication
ศึกษาการสื่อสารการตลาด กระบวนการตั้งแตฝกวิเคราะหสภาพแวดลอม ทางการตลาดพยากรณความ
ตองการของตลาดโดยบูรณาการเขากับกระบวนการสื่อสาร ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกใช
เครื่ อ งมื อ ในการวางแผนการรณรงค ก ารสื่ อสารการตลาดให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ด า นการตลาด
ตลอดจนประเมินผลประสิทธิภาพจากสื่อสารการตลาด
นท.3103 กลยุทธการนําเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ 3 (3-0)
CM.3103 Presentation Strategy and Personality Development for Public Relations
ศึกษากลยุทธและกลวิธีการนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการใชสื่อคอมพิวเตอร และ
โสตทั ศนู ป กรณ ตา งๆ ในการสื่อความคิ ดหรื อแสดงข อมูล ข า วสารให แก ผู มี อํานาจตัดสิ นในในองค ก าร
สื่อมวลชนและลูกคารวมทั้ง การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีและมารยาทวัฒนธรรมไทยและนานาชิตในสังคม
เรียนรูการวางตัวที่ใหเปนนักประชาสัมพันธที่มีความพรอมในการทํางานไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม
นท.3104 การแปลขาว บทความ และสารคดี
3 (2-3)
CM.3104 Translation of News and Features
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การแปลข า ว บทความและสารคดี จากภาษาอั ง กฤษเป นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
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กลุมวิชาเอกบังคับ
นท.3901 หลักการทองเที่ยว
3 (3-0)
CM.3901 Principle of tourism
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและแนวโนมของการทองเที่ยว องคประกอบสําคัญของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว ตลอดจนลักษณะการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
นท.3902 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM.3902 Communication Law and Ethics for Tourism and Entertainment
ศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ตลอดจนลัทธิ ความเชื่อตางๆ ที่
ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและบันเทิง ภายใตบริบททางการสื่อสาร การ
วิเคราะหปญหา และผลกระทบที่เกิดจากกิจการ (Business, Organize) กิจกรรม (Activity) พฤติกรรม
(Behavior) การทองเที่ยวและบันเทิง ใหเกิดกระบวนการการสื่อสาร ในการจัดระเบียบ การรักษามาตรฐาน
และการพัฒนากิจการ กิจกรรม และพฤติกรรมดังกลาว
นท.3903 หลักการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM.3903 Business Management in Tourism and Entertainment
ศึก ษาหลั กและทฤษฎีก ารสื่ อสารที่ ใช เพื่ อส ง เสริม การท องเที่ย วและบั นเทิง ในทุ กระดั บ ตั้ งแตก าร
สื่อสารระหวางบุคคลไปจนถึงการสื่อสารมวลชน ศึกษาถึงผลกระทบและความสําคัญของการสื่อสารที่มี ผล
ตอการทองเที่ยวและบันเทิง การบูรณาการการสื่อสารในการทองเที่ยวและบันเทิงเพื่อสงเสริม และสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน
นท 3904 การวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3(2-3)
CM. 3904 Research for Tourism and Entertainment
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆทางดานการสื่อสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและบันเทิง การวิเคราะห
ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ป ญหาประเด็ นต า งๆเหล า นั้ น โดยเน นการฝ ก หั ดการทํ า วิ จัย เฉพาะเรื่ อง ประเภทวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการ โดยเนนการวิจัยที่ใชวิธีการเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมตั้งแต การกําหนด
ปญหาทางดานการสื่อสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและบันเทิง แนวคิดและขอสมมุติฐานการกําหนดขอบเขต
ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน ตลอดจนการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยไดอยางถูกตอง
นท.3905 หลักมัคคุเทศก
3 (2-3)
CM.3905 Tourist Guidance
ศึกษาบทบาทหนาที่ มารยาท จรรยาบรรณของมัคคุเทศก ทักษะและวิธีปฏิบัติงาน การถายทอดขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว เทคนิคการนําเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา รวมถึงการศึกษานอกสถานที่
นท.3906 การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3(3-0)
CM. 3906 Integrated Communication For Tourism and Entertainment
ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน กระบวนการและ
รู ป แบบการส ง เสริ ม การตลาด เพื่ อ การท อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง อย า งสอดคล อ งและเหมาะสม อาทิ การ
ประชาสั ม พั นธ การรณรงค และวางแผนการใช เครื่ องมื อ การสื่ อ สารเพื่ อการท อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง อย า ง
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เหมาะสม
นท.3907 การบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.3907 Business Management in Tourism and Entertainment
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง การบริ ห ารจั ด การทางด า น
งบประมาณ การตลาด การจัดองคกร และบุคลากร การแสวงหาตลาดและการขยายกิจการ การคิดตนทุน การ
ประเมินความเปนไปไดของธุรกิจ ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวและ
บันเทิง ตลอด จนกฎหมายและระเบียบของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
นท.3908 ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.3908 Creativity for Tourism and Entertainment
ศึกษาหลักและทฤษฎีความคิดสรางสรรค ตลอดจนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาธุรกิจการ
ทองเที่ยวและบันเทิง การสรางสรรคแหลงทองเที่ยวและการบันเทิงแบบใหมๆ ใหมีความนาสนใจและมี
ประโยชนตอผูใชบริการ รวมทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบันเทิงเพื่อใหกลุมเปาหมายไดตระหนักถึง
คุณคาของการทองเที่ยวและบันเทิงวามีประโยชนในดานตางๆ
นท.4901 สื่อและการผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.4901 Media and Media Production for Tourism and Entertainment
ศึกษาบทบาทและหนาที่ตางของสื่อประเภทตางๆ ที่ใชเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวและบันเทิง ศึกษา
หลักและวิธีการผลิตสื่อ ตลอดจนฝกปฏิบัติในการผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและบันเทิง ศึกษากลยุทธ
และกลวิธีในการสรางสรรคสื่อประเภทตางๆใหมีความนาสนใจ มีความเหมาะสม และเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
นท.4902 จิตวิทยาผูบริโภคในดานการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (3-0)
CM.4902 Consumer Psychology in Tourism and Entertainment
ศึกษาหลักและทฤษฎีตลอดจนอิทธิพลของจิตวิทยาที่มีผลตอการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
ศึก ษาหลั กและวิ ธี การทางจิตวิ ท ยาทั้ง ก อน ระหว า ง และหลั งการให บ ริ ก าร ตลอดจนศึก ษาจิ ตวิท ยาของ
กลุมเปาหมายของการทองเที่ยวและบันเทิงทั้งในสังคมไทยและตางประเทศ รวมถึงการที่นักทองเที่ยวไทยให
ความสนใจประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ทั้งในแงของทางดานจิตวิทยา ทางดานราคา และความยาก งาย ใกล
ไกล เปนตน
นท.4903 การบันเทิงเพื่อการทองเที่ยว
3 (2-3)
CM.4903 Entertainment for Tourism
ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัดการแสดงในทุกรูปแบบ องคประกอบตางๆของการแสดงทั้งในโรงละคร
และกลางแจงเพื่อสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยว ประเภทและลักษณะของการบันเทิงที่เปนที่นิยม และสามารถ
นํามาผสมกับโปรแกรมการทองเที่ยวในปจจุบัน การสรางสรรคและประยุกตการบันเทิงประเภทตางๆเพื่อใช
สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว โดยเฉพาะการแสดง แสง สี เสียง ( Light & Sounds ) การแสดงทางวัฒนธรรม
และการสาธิตงานศิลปกรรมทองถิ่น
นท.4904 สัมมนาการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง
3 (2-3)
CM.4904 Seminar in Tourism and Entertainment Communication
การจัดสัมมนา การอภิปราย และการนําเสนอหัวขอเรื่องที่นาสนใจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
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บันเทิง ประเด็นปญหาในการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง ตลอดจนการวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการ
ทองเที่ยวและบันเทิงในสังคมปจจุบัน
นท.4905 การฝกงาน
6 (0-18)
CM.4905 Internship
ในภาคสุดทายของแผนการเรียนตามหลักสูตร เมื่อนักศึกษาไดศึกษาวิชาตางๆ จนครบหลักสูตร โดยมี
จํา นวนหน วยกิ ตเหลื ออยู ไ ม เกิน 12 หน วยกิต นั ก ศึ ก ษาจะต องออกไปฝ กงานภายนอก ตามสถาบั นหรื อ
หนวยงานตางๆ ที่ดําเนินงานทางดานการทองเที่ยวและบันเทิง หรือที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบันเทิง
โดยอยูใ นความควบคุม และประเมิ นผลของสาขาวิช าที่ ตนศึก ษา ร วมกับ สถาบั นหรือหน วยงานภายนอก
ดังกลาว
ทั้ง นี้ เพื่อให นัก ศึก ษาได เรี ย นรู รายละเอีย ดของปญหาการสื่ อสารทางการท องเที่ย วและบันเทิ ง ใน
สถานการณจริง เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด สําหรับสัมมนาสรุปผลการฝกงาน และการเขียนสารนิพนธ โดย
มีอาจารยในสาขาวิชา หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนํา
อนึ่ง นักศึกษาอาจสมัครใจเขารวมในโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเทียบเทากับ
การได เรี ยนวิช า นท.4705 ในโครงการสหกิ จศึ กษา นัก ศึก ษาจะต องออกไปทํ างานเต็ม เวลา ในหนึ่ง ภาค
การศึกษา กับหนวยงานที่โครงการจะไดกําหนดขึ้นในภายหลัง
กลุมวิชาเอกเลือก
นท.4906 อุษาคเนยศึกษา
3 (3-0)
CM.4906 East and Southeast Asian Studies
ศึกษาความรูทั่วไป เกี่ยวกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต (อุษาคเนย)
ทั้งทางดานประวัติความเปนมา และพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวและบันเทิง การเมือง และเศรษฐกิจในระดับโลก
นท.4907 สถานการณโลกปจจุบัน
3 (3-0)
CM.4907 Current World Affairs
ศึกษาวิเคราะหสถานการณของโลกปจจุบันทั้งในดานการทองเที่ยวและบันเทิงเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะหวิกฤติการณสําคัญของโลก เพื่อศึกษาถึงปญหา และปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
แสวงหาวิธีแกไข โดยใชสหวิทยาการ ( Interdisciplinary Approach)
นท.4908 ยุทธศาสตรการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น
3 (3-0)
CM.4908 Strategy for Local Tourism
ศึกษาปรั ชญา แนวคิ ด หลั ก และวิธี การ การดํ าเนินการทางด านการท องเที่ ยว การสร างเครือข าย การ
ปฏิสัมพันธกับชุมชนและหมูบาน และการสงเสริมกิจกรรมทางดานการทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนเอง เปนการสรางชุมชนใหเขมแข็งและเปนการสรางตนทุนทางสังคม
นท.4909 สันทนาการ
3 (2-3)
CM.4909 Recreation
ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและปรัชญาของสันทนาการ หลักการสรางสรรคกิจกรรม
สันทนาการ โครงการฟนฟูสุขภาพทางกายและทางใจ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและบันเทิง
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17. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันมหาวิทยาลัย จึงรางหลักสูตรโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งไดวิพากษหลักสูตรเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังไดจดทํา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย สามารถนําไปใชไดจริง
ในการร า งหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อ สารการท อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 15/2548 วันที่ 20 มกราคม
2548 ประกอบดวย
นางเบญจา มังคละพฤกษ
(อธิการบดี)
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมควร กวียะ
(คณบดีคณะนิเทศศาสตร)
ประธานกรรมการ
ดร.นันทนา นันทวโรภาส
กรรมการ
นายสมฤทธิ์ ลือชัย
กรรมการ
นางสาวมุฑิตา อารยเศรษฐากร
กรรมการ
นายธรชัย ศักดิ์มังกร
กรรมการ
นายบดินทร ดุก
กรรมการ
นายจิรายุ อัครวิบูลยกิจ
กรรมการ
นายสูดิน ชาวหินฟา
กรรมการ
นายศุกล พงศทัต
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุภาภรณ แสงทอง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เพื่อเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหไดมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึง
ไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 4 ดาน คือ วิธีการดําเนินการประกันคุณภาพ ดานการบริหารหลักสูตร
ดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ดานการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการ
ของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
17.1 วิธีการดําเนินการในการประกันคุณภาพของหลักสูตร
17.1.1 คณะนิเทศศาสตร ไดดําเนินการกํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการ ภายใตระเบียบและ
เกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกดูแล
มาตรฐานตางๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล
17.1.2 จากนั้นมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สาขานิ เทศศาสตร ใหมีค วามทั นสมัย และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบั น โดย
คณะกรรมการชุดนี้ เปนผูทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อ ของทบวงมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชา
การสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
17.1.3 จัดใหมีชมรมทางวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนิ นกิจกรรมทางด านการสื่อสาร และ
กิ จ กรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบั น เทิ ง ในขอบเขตที่ เ หมาะสม เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาชมรมดูแลอยางใกลชิด
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17.1.4 ในการประกันคุณภาพ ภายใตคณะกรรมการประจํา คณะนิเทศศาสตร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร
17.2 การบริหารหลักสูตร
17.2.1 การจัดหาคณาจารยผูสอน จะประกอบดวยอาจารยประจําสาขาวิชา และอาจารยพิเศษ
รวมสอน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันของรัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงานตางๆ ซึ่ง
อาจารยเหลานี้จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
17.2.2 การคัดเลือกนักศึกษา กลุมที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้คือ ผูที่มีความรูสอบไลไดไมต่ํากวา
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ มี ค วามตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา และการศึกษาภาคสมทบ จะตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป
และหรือ มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป โดยยึดถือหลักเกณฑการคัดเลือก
จากผูที่ผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
17.2.3 อุปกรณการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ
โดยกําหนดแผนจัดหาจัดซื้อภายในระยะเวลา 5 ป นับแตปที่เปดดําเนินการสอน
17.2.4 แหลงการศึกษาคนควา มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีหองสมุด และบริการทางสื่อสารสนเทศ
(เว็ บ ไซต ) ที่ ใ ช เ ป น แหล ง ศึ ก ษาค นคว า โดยจั ดให มี ตํ า รางต า งๆ ให ค รบถ ว น และ
ประสานงานกับสถาบันตางๆ นอกเหนือจากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนแหลงศึกษา
คนควานอกเหนือจากที่มีในมหาวิทยาลัย
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17.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
17.3.1 จํานวนบุคลากรในสาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิงที่มีอยูเมื่อเริ่มโครง การ
และที่คาดวาจะจัดหาเพิ่มขึ้น ภายใน 5 ป
ประเภทบุคลากร

จํานวนที่จะจัดหาเพิ่ม
เมื่อเริ่ม
โครงการ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

อาจารยประจําสาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา

-

1

-

-

1

-

ระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา

5

1

1

1

-

1

5

2

1

1

1

1

ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา

1

-

-

1

-

-

ระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา

7

1

1

1

-

1

รวม

8

1

1

2

-

1

ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา

1

-

1

-

1

-

ระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา

6

1

1

1

1

1

รวม

7

1

2

1

2

1

รวม
อาจารยประจํารวมสอน

อาจารยพิเศษ

17.3.2 วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ที่มีอยู และที่จะจัดหาเพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดในตาราง
ที่ 3 อุปกรณการศึกษา เมื่อเริ่มโครงการ และจํานวนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น ในระยะ 5
17.3.3 จํานวนหนังสื อ ตํารา วารสาร และเอกสารประกอบการเรีย นการสอน จะไดรับ การ
จัดซื้อจัดหาไวบริการแกนักศึกษา ในหองสมุดที่จะจัดหาเพิ่มเติมภายในเวลา 5 ป ตาม
รายละเอียดในตาราง หมายเลข 4 จํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่นๆ
17.4 ดานการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา มหาวิทยาลัย จัดใหมีชมรมทางวิชาการ เพื่อให
นักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบันเทิงในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกันโดยมีอาจารยที่ปรึกษาชมรมดูแลอยางใกลชิด
17.5 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่ผานการศึกษา
อบรม ดูงาน จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ไดใชทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และสามารถ
นําความรูตลอดจนประสบการณตางๆไปใชในสถานการณ หรือสถานประกอบการที่ เปนจริง โดยสามารถที่
จะแกปญหาเฉพาะหนาและมีความรูความเขาใจในการใชสื่อ เพื่อการสื่อสาร ที่มีผลโดยตรงตอทางดานการ
ทองเที่ยวและบันเทิงใหมีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจยิ่งๆขึ้นไป
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18. การพัฒนาหลักสูตร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดกําหนดภารกิจการประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนา
หลักสูตร ในทุกระยะ 5 ปการศึกษา อยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
(2) รับรองมาตรฐานทางวิชาการ เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษารุนแรก
(3) ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
(4) ประเมินคุณภาพของหลักสูตร ทุกระยะ 5 ป โดยมีกรอบในการประเมิน ดังนี้
1)
ปรัชญาของหลักสูตร (ผังความคิดและพลวัตของหลักสูตร)
2)
เนื้อหาสาระ วัตถุประสงคในแตละรายวิชา
3)
การเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร
4)
วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ
5)
สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน
6)
บุคลากรทางการศึกษา
7)
การวัดผลประเมินผลของรายวิชา
8)
กรอบนโยบายในการบริหารหลักสูตร
19. เอกสารหลักสูตร
เอกสารหลักสูตรที่จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
(1) แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี(แบบ 02)จํานวน 5 ฉบับ
(2) สํ า เน าม ติ ส ภา มหา วิ ท ย า ลั ย เก ริ ก ที่ ให ค วา มเ ห็ น ชอ บข อง ส ภา มห าวิ ทย าลั ย เ กริ ก
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริ ก ครั้งที 3 /2548 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิ งหาคม 2548
วาระที่ 4.13 มติเห็นชอบการเปดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
(3)เอกสารหลั ก สู ตรฉบั บ สมบู รณ “หลั ก สู ตรนิ เ ทศนิ เทศศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อสารการ
ทองเที่ ยวและบันเทิ ง (หลักสูตรใหม )” จํานวน 5 ฉบับ (ตัวเลมเอกสารของหลัก สูตร ที่มีรายละเอี ยดตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับพิมพครั้งที่ 1 สิงหาคม 2549
(4)ซีดีบรรจุไฟลเอกสารทั้งหมด จํานวน 2 แผน

