รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3573901 ชื่อวิชา สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์งามประวัณ เอ้ สมนึก , อาจารย์สภุ าภรณ์ เกลี ้ยงทอง,นางสาวอทิตยา คงมี
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถนําไปปรับใช้ ในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ
ธุรกิจท่องเที่ ยวและบริ การ เนื อ้ หาของวิชานีจ้ ะอธิ บายเกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การ กฎหมายการค้ าประเวณี กฎหมายยาเสพติดกฎหมายสถานบริ การ กฎหมาย
โรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้ าเมือง กฎหมายธุรกิจนํา
เที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยวของไทย ซึง่ วิชานี ้เป็ นวิชาบังคับ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและสามารถอธิบาย และนําหลักกฎหมายไปปรับใช้ กบั กรณีตา่ งๆ ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ กฎหมายการค้ าประเวณี กฎหมาย
ยาเสพติดกฎหมายสถานบริ การ กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับ
โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ และพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ กฎหมายเกี่ ยวกับสิ่ ง แวดล้ อ ม
กฎหมายเกี่ ยวกับคนเข้ าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยวของ
ไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้ วยตนเอง 2
ภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
2

มคอ. 3
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาในห้ องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความซื่อสัตย์ และสามารถนํากฎหมายมาปรับ
ใช้ ในกรณีตา่ งๆได้ โดยมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- อภิปรายกลุม่ กําหนดให้ นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง
- จัดทํารายงานในรู ปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาการนําเสนอและอภิปรายระหว่าง
นักศึกษาด้ วยกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสมประเมินผลการ
นําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
- ได้ ทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อันได้ แก่ กฎหมาย
การค้ าประเวณี กฎหมายยาเสพติดกฎหมายสถานบริการ กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้ าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
การท่องเที่ยวของไทย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ป ราย การทํ า งานกลุ่ ม การนํ า เสนอรายงาน การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายให้ ค้น คว้ า หาบทความ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยนํ า มาสรุ ป และนํ า เสนอ การศึก ษาโดยใช้
กรณีศกึ ษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการและทฤษฎี

- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการศึกษากฎหมายเกี่บวกับการท่องเที่ยวและการบริการ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึ ษา เกี่ยวกับกฎหมายเกี่บวกับการท่องเที่ยวและการบริการ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
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- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีมพัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เช่น ให้ จบั กลุม่ และค้ นคว้ าเกี่ยวกับองค์กราเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแต่ละองค์กร และนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีมรายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและ
นําเสนอในชันเรี
้ ยน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ น ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก website และทํารายงานนําเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1.อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว
และอธิบายเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือ แหล่งการ
เรี ยนรู้ และwebsite
เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู้พื ้นฐาน
ทางกฎหมายทัว่ ไปและร่วม
แสดงความคิดเห็น

1

แนะนําบทเรี ยนและเป็ น
การสอบถามความรู้
พื ้นฐานทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว พร้ อมทังแนะนํ
้
า
วิธีการเรี ยน การ
ประเมินผล และการทํา
ข้ อสอบ

2

กฎหมายการค้ าประเวณี
- ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 – 287
- พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539

3

1.เ ข้ า สู่ เ นื ้ อ ห า
พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า ว
ประกอบ ตัวอย่าง
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ห า ข้ อ มู ล
กรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต

3

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
- พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้ โทษ พ.ศ. 2522
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545)

3

1.บรรยายเนื ้อหา
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
ประกอบ ตัวอย่าง
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2

ผู้สอน

6

มคอ. 3
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูล
กรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต
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กฎหมายเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติ
- พระราชบัญญัติอทุ ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2532)
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กฎหมายเกี่ยวกับ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- พราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535)
กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม
- พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535
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กฎหมายเกี่ยวกับสถาน
บริ การ
- พระราชบัญญัติสถาน
บริ การ พ.ศ. 2509 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2546)
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1.บรรยายเนื ้อหา
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
ประกอบ ตัวอย่าง
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูล
กรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต
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กฎหมายโรงแรม
- พระราชบัญญัตโิ รงแรม
พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2551
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กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้ า
เมือง
- พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 (แก้ไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2542)
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กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก์
- พระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
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บรรยายสรุปให้ นกั ศึกษา
ก่อนสอบปลายภาค

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
ที่
วิธีการประเมิน
สอบท้ ายชัว่ โมง
1
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ค้ นคว้ า การนําเสนอ
2
รายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
3
กิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน

3

วิธีการ
ประเมิน
ที่
1

1.บรรยายเนื ้อหาทังหมด
้
ประกอบ
2.สรุปและซักถาม

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
วิธีการประเมิน
สอบท้ ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
ที่
1

2

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน

2

3

การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
กิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน

3
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3573901 ชื่อวิชา สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ โดยนางสาวงามประวัณ เอ้ สมนึก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- คําอธิบายกฎหมายท่องเที่ยวและการบริการ
โดย อ.กิตติวฒ
ั น์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- เอกสารเผยแพร่จากเว็บไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
- Website สํานักงานกฤษฎีกา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนการวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้
ดังนี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ
4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้
การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จํานวน.4.ข้ อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้ ด้ านพุทธพิสยั ตามแบบของ
(Blooms Taxonomy) ดังนี ้
ความจํา
บทที่ 1
จํานวน...1.... ข้ อ
บทที่ 2
จํานวน ...1... ข้ อ
บทที่ 3
จํานวน ....1....ข้ อ
บทที่ 4
จํานวน ..1....ข้ อ
รวม
ร้ อยละ

⁄

ความ
เข้ าใจ
⁄

การวิเคราะห์

การ
สังเคราะห์

การประเมินค่ า

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

40
100

40
100

40
100
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