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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๑ 

 ๑

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียว)  

ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเ ท่ียวและ 
การโรงแรมฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สวน
ปริญญาบัณฑิตอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    
๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชาน้ี ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
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 ๒

๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังน้ี 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 
๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 

บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที ่

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัตอิยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  
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๕.๓ ทักษะทางปญญา 
๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทัง้หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏบิตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธรุกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  

๕.๔ ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๑)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเท่ียว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชัว่โมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 

การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เก่ียวของ 
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอ่ืนของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซ่ึงถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี  ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and 
   Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การส่ือสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจาํนวนหนวยกิต ตามวตัถปุระสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังน้ี 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเท่ียว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเท่ียวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเท่ียว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเท่ียว (Seminar on Tourism) 

 
           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 

Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
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-  การตลาดการทองเท่ียว (Tourism Marketing)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 

                                        for Tour Business)  
-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเท่ียว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  
(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 

(๒.๑)  กลุมวชิาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธรุกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 
(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 

and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 

              Operation and Management)   
-  การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน (Housekeeping 

Operation and Management) 
(๒.๓)  กลุมวชิาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and 

Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and  

 Beverage Service and Operation) 
-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 

 Service)  
-  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 

 Management) 
-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
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-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 
 Management) 

 
๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เน้ือหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเท่ียวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 
๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
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๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศกึษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรยีนรู ดังน้ี 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเน้ือหา 

สอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึน้ 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวชิา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา / 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ  (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่าํของแตละรายวิชา โดยมีทัง้แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศกึษา  

 
 



มคอ.๑ 

 ๑๐

๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศกึษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือ 

ยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไว 
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชา 
การทองเท่ียวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังน้ี 

๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวชิา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศกึษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑติประเมินทักษะการปฏิบัตงิาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลอืกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวชิาระหวางสถาบนัสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน 
การทดสอบผลการเรียนรูทีต่องการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทยีบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบนัอุดมศึกษาดวย 

 
๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังน้ี  

๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คอื มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคณุวุฒิการศึกษาที่ตรง 



มคอ.๑ 

 ๑๑

หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีทีคุ่ณวุฒิการศกึษาสัมพันธกับสาขาวชิา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เก่ียวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้ 

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศกึษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเท่ียว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง   
 
๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ดังน้ี 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเท่ียว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เก่ียวของ 

 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังน้ี 

 
 
 



มคอ.๑ 

 ๑๒

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
๑.  การเพ่ิมคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 

สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 
๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 



มคอ.๑ 

 ๑๓

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ทองเท่ียวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังน้ี 
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 ๑๔

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเ ดียวกันของ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด  สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 
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ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลมุาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 
๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรนั้น 
 



มคอ.๑ 

 ๑๖

๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตวับงชี ้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเตมิ  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร  หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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