1

มคอ. 3
3573901 สั มนากฏหมายเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ โรงเรียนการท่ องเทีย่ วและการบริการ
สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทท 3573901 สั มนากฏหมายเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-2-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร 4 ปี
สาขาวิชา การท่องเทีย่ ว
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ วสั นต์ มหากาญจนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้ นปี ทีเ่ รียน
1/ 2556 นักศึกษาชั้ นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
ไม่ มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
27 กันยายน 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ศึกษาความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฏหมายพิน้ ฐานและกระบวนการยุตธรรมในเบือ้ งต้ น
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและบริการ ตลอดจนระบบระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ องในการควบคุมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ให้ บริ การ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา เนื่องจากเป็ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดทําการเรียนการสอนเป็ นครั้งแรกจึงต้ อง
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รอผลจากการประเมินและ มคอ ๕ ในการพัฒนาและปรับปรุ งในครั้งต่ อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักกฏหมายพืน้ ฐานและกระบวนการยุติธรรมเบือ้ งต้ นของกฏหมายเอกชนและ
กฏหมายมหาชนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนศึกษา แนวคิด หลักการ แนวทางการปฏิบัติและกระ
บวนการควบคุมจริยธรรมของงานบริการ ผู้ให้ บริการ ผู้ประกอบธุรกิจบริการ ตามแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 22-26 ชั่ วโมงต่ อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ
การศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริมตามความ
30 ชั่ วโมงต่ อ
มอบหมายงานให้ ไปค้ นคว้าโดย
ต้ องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
แล้ วแต่ กรณี ปรกติหลังเลิกชั่ วโมงการสอน หรือสามารถนัดวันอืน่ ๆได้ หากนักศึกษาต้ องการพบ (มารยาทในการ
นัดหมายในสั งคม)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การสร้ างความมีวนิ ัย ใฝ่ รู้ ความซื่อสั ตย์ และความรับผิดชอบในการทํางาน
1.2 วิธีการสอน
เน้ นการรับรู้ และการสร้ างคุณธรรม จรรยาบรรณในสถานการณ์ปัจจุบันเพือ่ นําไปปรับใช้ ในการเรียนและการใช้
ชีวติ ในอนาคต การเคารพกติกาโดยรวม การเข้ าชั้ นเรียนตรงเวลา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ร้ อยละ 70 ของนักศึกษา เข้ าเรียนตรงเวลา
- ร้ อยละ 95 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทอี่ าจารย์ ผ้สู อนกําหนด
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- ไม่ มีการทุจริตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ ตามความต้ องการของหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.2 วิธีการสอน วิธีการสอนแบบบรรยาย ผสมผสานกับการจัดกลุ่มย่อยในการสั มนาในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
เนือ้ หา เน้ นการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์ ข่าวสารและสถานการณ์ที่เกีย่ วข้ องกับเนือ้ หาอย่างกว้างขวาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินผลจากงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย(การจับกลุ่มสั มนาในหัวข้ อทีไ่ ด้ เตรียมใว้)
- ประเมินจากาการมีส่วนร่ วมในชั้ นเรียน
- จากการทดสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
ให้ นักศึกษามีขบวนการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ได้ อย่ างเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะห◌์รวบรวมประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ความสามารถในการสั งเคราะห์ ประเด็นต่ างๆ
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อธิบาย จับกลุ่มสั มนา ยกตัวอย่างประกอบอย่างรอบด้ าน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยข้ อเขียน และสั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายปัญหาในชั้ นเรียน
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีส่วนร่ วมในการเสนอข้ อคิดเห็นในชั้ นเรียน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ความรับผิดชอบจากการนําเสนอข้ อมูลในการสั มนา แสดงความเป็ นเหตุผล การสั่ งสมข้ อมูล
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- มอบหมายงานเป็ นกลุ่มฝึ กทักษะการเป็ นผู้นํากลุ่ม และสมาชิกทีด่ ี โดยมีการสลับกันเป็ นหัวหน้ า
กลุ่มในการทํางานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
4.2วิธีการสอน
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- ให้ นักศึกษาทํางานกลุ่มหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเป็ นทีม
4.3วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทาํ เป็ นกลุ่มหรือโครงงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล

สั ปดาห์ ที่
1

2

3

1. แผนการสอน
หัวข้ อ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

แนะนําเนือ้ หา การเรียน การให้
คะแนน แบบแผนความ
ประพฤติและปฏิบัติในการ
เรียนวิชานี้
เกริ่นนําความสํ าคัญของ
กฏหมายกับอุตสาหกรรมการ
บริการ
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
กฏหมายทัว่ ไป กฏหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมการ
การบริการ
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องกับ
อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและ

รายละเอียด จํานวน
ชั่ วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
การบรรยาย

ผู้สอน
อ.วสั นต์
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การบรรยาย

อ.วสั นต์

4

การบรรยาย

อ.วสั นต์

5

3

4

5

6

7

บริการ
พระราชบัญญัติธุรกิจท่ องเที่ยว
และมัคคุเทศก์
ความเป็ นมาของกฎหมาย
สารัตถะวิพากษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องกับโรงแรม
พระราชบัญญัติโรงแรม
ความเป็ นมาของกฏหมาย
สารัตถะวิพาษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
การนําเสนองานในลักษณะการ
สั มนากลุ่มย่ อย ตามหัวข้ อที่
กําหนดไว้ ในการสอนครั้งที่ 3
และครั้งที่ 4
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องกับสถาน
บริการ พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509
ความเป็ นมาของกฏหมาย
สารัตถะวิพาษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องการเดิน
ทางเข้ าอออกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง
พ.ศ. 2522

ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

4

การบรรยาย
ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

อ.วสั นต์

4

รับฟังการนําเสนองาน
และให้ คําแนะนําอย่ างไกล้ ชิด

อ.วสั นต์

4

การบรรยาย
ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

อ.วสั นต์

4

การบรรยาย
ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

อ.วสั นต์
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ความเป็ นมาของกฏหมาย
สารัตถะวิพาษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
8

9

10

11

การนําเสนองานในลักษณะการ
สั มนากลุ่มย่ อย ตามหัวข้ อที่
กําหนดไว้ ในการสอนครั้งที่ 6
และครั้งที่ 7
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องกับการค้ า
ประเวณีและยาเสพติด
ความเป็ นมาของกฏหมาย
สารัตถะวิพาษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
กฏหมายที่เกีย่ วข้ องกับโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ
ความเป็ นมาของกฏหมาย
สารัตถะวิพาษ์
(มอบหมายงานให้ นักศึกษาๆ
กรณีตัวอย่ างและจากคํา
พิพากษา)
การนําเสนองานในลักษณะการ
สั มนากลุ่มย่ อย ตามหัวข้ อที่
กําหนดไว้ ในการสอนครั้งที่ 9
และครั้งที่10

4

รับฟังการนําเสนองาน
และให้ คําแนะนําอย่ างไกล้ ชิด

อ.วสั นต์

4

การบรรยาย
ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

อ.วสั นต์

4

การบรรยาย
ใช้ สื่ออืน่ ๆประกอบเช่ น
ตัวบทกฏหมายจาก
อินเตอร์ เน็ต

อ.วสั นต์

รับฟังการนําเสนองาน
และให้ คําแนะนําอย่ างไกล้ ชิด

อ.วสั นต์

7

12

สมาคมวิชาชี พทีม่ ีส่วน
เกีย่ วข้ องในการควบคุม
จริยธรรมของธุรกิจการ
ท่ องเทีย่ วและการบริการ

4

บรรยาย

13

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรั บ
เชิญในหัวข้ อ “ ภาพลักษณ์
ของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
และการบริการ มุมมองจากนัก
กฏหมาย”
ทบทวนความรู้ ท้ังหมดเตรียม
ตัวสอบ
สอบปลายภาค

4

บรรยายพิเศษ

14
15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
งานทีใ่ ช้ ประเมินผลผู้เรียน

การ
ประเมิน
1.
สอบ
-กลางภาค
-ปลายภาค
2.
ทดสอบย่ อย
3.
คะแนนอิงพัฒนาการ ( ความสนใจ )
4.
อืน่ ๆ เช่ น การทํางานกลุ่ม วิเคราะห์ กรณีศึกษา การนําเสนอ ฯลฯ
รวม

บรรยาย

อ.วสั นต์

วิทยากรรับเชิ ญ

อ.วสั นต์
อ.วสั นต์

สั ปดาห์ ที่
กําหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

16
ผู้สอนกําหนด

30%
10%
60%
100 %

ผู้สอนกําหนด

8

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3573901 ชื่ อวิชา สั มมนากฎหมายเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการ
บริการ โดยนางสาวงามประวัณ เอ้ สมนึก
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
หลักเกณฑ์ จากจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2551 นักศึกษาต้ อง
มีทุกคน โดยโหลดข้ อมูลจากเวบไซด์ ของทางราชการ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
4. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์
WWW.. TAT.OR.TH
5. เอกสารและข้ อมูลการเรียนอืน่ ๆ
การชมภาพยนต์ เกีย่ วข้ องกับขบวนการพิจารณาคดีในโลกตะวันตก เป็ นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมทีม่ ี
แตกต่ างกัน อันเป็ นการเรียนรู้กระบวนการ วิธีการทางความคิดในการระงับข้ อขัดแย้ งทางอรรถคดีต่างๆ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา

