เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
และเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม ของสถาบั น อุด มศึ ก ษาทุ กแห งใหมี ม าตรฐานเที ยบเคีย งกัน ไดทั้ งในระดั บชาติ
และระดั บ สากลและสอดคลอ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต รนี้ อ ยู แ ล ว จะต อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
ขอ ๓ ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ
ขอ ๔ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม
๑. ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
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

มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สวนปริญญาบัณฑิตอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศ าสตรที่ค รอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริก าร
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี้ ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. มี ค วามรอบรู ท างวิ ช าการ และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ในศาสตร ท างการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใ ชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๕. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต า งประเทศได อ ย า งน อ ย
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่
ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
๕.๑.๔ มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มี ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและสาขาวิ ช าการโรงแรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๒
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๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก
๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับ ผิดชอบงานที่ได รับมอบหมายตามหนาที่แ ละ
บทบาทของตนในกลุ ม งานได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
๕.๔.๒ มี ค วามสามารถในการพัฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พให ทั น สมั ย อยา งตอ เนื่ อ ง
และตรงตามมาตรฐานสากล
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
๕.๕.๓ มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รู จั ก เลื อ ก
รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เรื่ อง และผู ฟง ที่ แ ตกต า งกั น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.๕.๔ มี ค วามสามารถในการใชเ ทคนิ ค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิติใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูต รมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดว ย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยมีสัด สว นจํา นวนหนว ยกิต แตล ะหมวด และหนว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต รเปน ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด
วิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
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๑) วิชาพื้นฐานวิช าชีพ หมายถึง วิชาที่เ ปนความรูพื้นฐานในวิช าชีพที่ผู เรียนจําเปนตองศึ กษา
เพื่อเตรียมความพรอม และเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ
๒) วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน
- วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
- วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล
๓) วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเ รียนมีความรูความเขาใจตามที่ ตนเองถนัด หรือสนใจ
โดยเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ก็ ไ ด ใ นหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา
๔) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเนื่องกัน
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
(กลุมวิชาการทองเที่ยว)
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)
ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔ หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้สถาบั นอุ ดมศึกษาสามารถปรับ จํานวนหนว ยกิ ตในโครงสรางหลั กสูต รได ตามวัต ถุ ประสงค
ของหลักสูตร
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔ หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้ สถาบันอุ ดมศึ กษาสามารถปรับ จํานวนหนว ยกิ ตในโครงสรางหลั กสูต รได ตามวัต ถุประสงค
ของหลักสูตร
ในกรณีที่ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต อ งการพัฒ นาหลัก สู ต รใหมีส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี
จํ า นวนหนว ยกิ ต ใกล เ คี ย งกั น และใหเ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของ
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอื่นของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปนี้
๘.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ
ดั ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม หั ว ข อ เนื้ อ หาสาระ รายวิ ช า และจํ า นวน
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร
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-

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and Hotel)
ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior)
จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology for Tourism and Hotel)
- จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication)

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เนื้อหาสาระ
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังนี้
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก
(๑) กลุมวิชาการทองเที่ยว (Tourism) ประกอบดวย
(๑.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism
Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and
Development)
- การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development)
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism)
- การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)
- การจัดการโครงการการทองเที่ยว (Tourism Project Management)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for
Tourism)
- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Logistics for Tourism
Industry)
- การสัมมนาการทองเที่ยว (Seminar on Tourism)
(๑.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour
Business
Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)
- การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)
- งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)
- การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing)
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- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance
for Tour Business)
- การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)
- การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว (Travel Agency
Management)
- การออกบัตรโดยสาร (Ticketing)
(๒) กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย
(๒.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)
- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and
Finance for Hotel Business)
- การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning
and Development)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel)
- การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel)
(๒.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation
and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office
Operation and Management)
- การดํ า เนิ น งานและการจั ด การงานแม บ า น (Housekeeping
Operation and Management)
(๒.๓) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Service and Operation)
- การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and
Service)
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage
Management)
- การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management)
- การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and
Management)
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๘.๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก
(๑) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management)
- การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)
- การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management)
- การจัดการสปา (Spa Management)
- การจั ด การการประชุ ม นิ ท รรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล
(MICE Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)
- การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine
Management)
- การออกแบบอาหาร (Food Styling)
- การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)
(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา
๘.๓ วิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูเปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณ ลัก ษณะตามที่กํา หนดในมาตรฐานผลการเรีย นรูใ นสาขาวิช าการทอ งเที่ย วและการโรงแรม
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ประกอบดวย
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๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับ การเรียนรายวิช าใหมีเ นื้อหา
สอดคลองตอเนื่องกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึ้น
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ
อยางครบถวน
๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก
(๑) การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพื่อการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 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 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใช วิ ธี ก ารประเมิ น หลากหลายวิ ธี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๙.๒.๒ เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม
ตามพั ฒ นาการของผู เ รี ย นสํา หรับ การให ชว งระดั บ คะแนนใหเ ปน ไปตามนโยบายการวัด ผลของ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรูข องนั กศึกษา
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึก ษาใน
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้
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๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
ที่ตองการทวนสอบ
๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา
๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination)
โดยใช ข อ สอบกลางที่ เ ห็ น ชอบโดยคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช าของกลุ ม เครื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษา
๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร
๕.ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย
ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
ผู เ ขา ศึก ษาสาขาวิ ช าการทอ งเที่ย วและการโรงแรมระดับ ปริ ญ ญาตรี ตอ งจบการศึ ก ษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/ หรือของสถาบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาระหวางสถาบันสามารถกระทําไดเมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สว นการเทีย บโอนโดยใชป ระสบการณข องผูที่จ ะเขา ศึก ษา ผูข อเทีย บโอนตอ งผา น
การทดสอบผลการเรียนรูที่ตองการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดวย
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและการโรงแรมต อ งมี ค ณาจารย แ ละ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังนี้
๑. จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาสัมพันธกับสาขาวิชา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป
๒. คุณสมบัติข องอาจารยป ระจํา และอาจารยพิเ ศษ ควรเปนผูมีป ระสบการณที่เ กี่ย วของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้
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๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว
คือ ๑: ๒๕
๔. บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได
สถาบันอุดมศึ กษาควรจั ดสรรจํานวนบุ คลากรใหเ พียงพอตามความจํ าเป น และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น และจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ ภาคทฤษฎี ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ
การโรงแรม
๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ
๔. มีก ารสร า งเครื อ ข า ยกับ หนว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ใหนั ก ศึก ษาดู ง าน ฝ ก ปฏิ บัติ ใ น
รายวิชาที่เกี่ยวของ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้
๑๔.๑ การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม
๑. การจั ด ประชุ ม หรื อ การอบรมอาจารย เพื่ อ ให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด
การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง
๒. การจั ด หาคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านอาจารย ให เ ข า ใจระเบี ย บของสถาบั น การจั ด ทํ า
หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา
๓. การเข า ร ว มสั ง เกตการณ แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน โดยใช ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ศึ ก ษา
กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล
๑๔.๒ การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย
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๑. การเพิ่ มคุ ณวุฒิใ หถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิช า หรือสาขาวิ ชาที่มีค วาม
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 เพื่อการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
๑๒

มคอ. ๑

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มี

การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สูการปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเป ด สอน/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การทองเที่ยวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
๑๖.๒ แต ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอยา งนอย ๕ คน โดยมีอ าจารยผูรับ ผิด ชอบหลักสูต รอยา งนอ ย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ของตนมี คุ ณ ลั ก ษณะเด น หรื อ พิ เ ศษกว า บั ณ ฑิ ต ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าเดี ย วกั น ของ
๑๓

มคอ. ๑

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ
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 ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ

๑๔

มคอ. ๑

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรั บปรุง และพัฒนาหลักสู ตร และ/หรือการดํา เนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร
(Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่ อประโยชนตอการกํากับดู แลคุณภาพการจัดการศึ กษาของคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ การศึ ก ษาต อ หรื อ ทํ า งานในต า งประเทศ และเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตัวบงชี้ และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป หรื อ เป น ไปตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๕

