มคอ. 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3573901 สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
(Seminar in Laws for Tourism and Hospitality
Management)

สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY

คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ รหัสวิชา 3573901 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ใน
การประกอบวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ท่ องเที่ ย วและบริ การ ซึ่ ง จะมี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
อุ ต สาหกรรมท่ องเที่ ย วและบริ การ กฎหมายการค้ า ประเวณี กฎหมายยาเสพติ ด กฎหมายสถานบริ การ
กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว
และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยวของไทย
ทั้ ง นี้ ไ ด้ ป รั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให้ นั กศึ ก ษาบู ร ณาการรายวิ ช าที่ เ รี ย นกั บ การจั ด การ
โครงการโดยให้ นักศึ กษาแบ่ งกลุ่ มร่ว มกั น ทํ าโครงการ นํ า เสนอโครงการตลอดจนมี การให้ ข้อคิ ด เห็ น จาก
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินงานตลอดโครงการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
24 ตุลาคม 2556

17

สารบัญ
หมวด

หน้า

1 ข้อมูลทั่วไป
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
3 ลักษณะและการดําเนินการ
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5 แผนการสอนและการประเมินผล
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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3
4
4
5
9
11
12

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573901 สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(Seminar in Laws for Tourism and Hospitality Management)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 /2556 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ห้องเรียน RD 23
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา 24 ตุลาคม 2556
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 24 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ซึ่ ง จะมี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
กฎหมายการค้าประเวณี กฎหมายยาเสพติด กฎหมายสถานบริการ กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยว
ของไทย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายและนําหลักฐานไปปรับใช้กับกรณีต่างๆในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ กฎหมายการค้าประเวณี กฎหมายยา
เสพติ ด กฎหมายสถานบริ ก าร กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ ย วกั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
เกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยวของไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ป ระจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คํา ปรึกษาผ่ านชั่วโมงเรียนและเว็บไซต์ของระบบบริหาร
การศึกษา โดยจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และสามารถนํากฎหมายมาปรับใช้
ในกรณีต่างๆได้โดยมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- อภิปรายกลุ่มกําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- จัดทํารายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมานําเสนอและอภิปรายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสมประเมินผลการ
นําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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2, ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- ได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการ อันได้แก่
กฎหมาย การค้าประเวณี กฎหมายยาเสพติ ด กฎหมายสถานบริการ กฎหมายโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกั บ
อุทยานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายธุรกิจนําเที่ยว และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการ
ท่องเที่ยวของไทย
2.2 วิธีสอน
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารบรรยายประกอบสื่ อ รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ที่หลากหลายโดยใช้ รูปแบบต่าง ๆ คือ
- ใช้กรณีศึกษา (Case Study)
- ใช้กรณีศึกษา (Problem Based Learning)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self Study)
- การทําโครงการ (Project Based Learning)
- การระดมสมอง (Focus group)
- การนําเสนอผลงานในการสัมมนาร่วมชุมชนโดยการมีส่วนร่วม (Public Participation)
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
- ผลงานและรายงานโครงการของนักศึกษา
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
- แบบประเมินผลการเรียนรู้
- สอบกลางภาค ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
  

ก  ก   ก   ก ก
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3.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการทําโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียน
ของผู้เรี ยนที่จะต้องสืบค้ น เสาะหา สํา รวจ ตรวจสอบ และค้ นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทําให้ผู้เรีย นต้องใช้
กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem Based Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุ่ม (Discussion)
และการระดมสมอง (Focus group) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้
3.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
- การนําเสนอผลงานและรายงานของนักศึกษา
- การนําเสนอผลงานในการสัมมนาร่วมชุมชนโดยการมีส่วนร่วม (Public Participation)
- แบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ
ให้ นั กศึ กษามี ความสามารถในการทํ า งานเป็ น ที ม มี มนุ ษ ย์ สั มพั น ธ์ ที่ ดี ความสั ม พั น ธ์ กับ ผู้ ค น
รอบข้างสามารถทํางานร่วมกับชุมชนได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข มีทักษะความเป็นผู้นําสามารถ
บริหารโครงการ ทําให้งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของงานได้
4.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานกลุ่ม ที่ใช้การทําโครงการ (Project Based
Learning) ให้ผู้เรียนได้ใช้การระดมสมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาคําตอบ การ
แก้ปัญหา หรือการตอบข้อสงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
ดําเนินงาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
- การนําเสนอผลงานและรายงานของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- สามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางกฎหมายการท่องเที่ยวได้
- สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านกฎหมายการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
- สามารถใช้ศัพท์เฉพาะด้านกฎหมายด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องได้
- สามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ดี
- สามารถสืบค้นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
5.2 วิธีการสอน
- การทําแบบฝึก (Work sheets and Work book)
- ใช้กรณีศึกษา (Case Study)
- ใช้กรณีศึกษา (Problem Based Learning)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การทําโครงการ (Project Based Learning)
- การทํารายงาน (Reports)
- การระดมสมอง (Focus group)
5.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
- การนําเสนอผลงานและรายงานของนักศึกษา
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- แบบทดสอบ (Tests)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

1

- แนะนําบทเรียนและการ
สอบถามพื้นความรู้พื้นฐาน
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งแนะนํา
วิธีการเรียน การประเมินผล
และการทําข้อสอบ และการ
จัดโครงการสัมมนาด้าน
กฎหมายท่องเที่ยว

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

3

กฎหมายการค้าประเวณี

2

- ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276-287
- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี
พศ. 2539

3

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
3

4-5

- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
กฎหมายเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติ
- พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไข

3

3

ผู้สอน

1. อาจารย์ ผู้ ส อนแนะนํ า ตั ว และอธิ บ ายเนื้ อหา
รายวิ ช าจุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของรายวิ ช า
จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของรายวิ ช าเกณฑ์ ก าร
วั ด ผลและประเมิ น ผลแนะนํ า หนั ง สื อ แหล่ ง การ
อ.จุฑามาศ
เรียนรู้ และwebsite เพิ่มเติม
เชาว์พิพัฒนะ
2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น

1. เข้าสู่เนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
2. สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1 นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา
ทางหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

อ.จุฑามาศ
เชาว์พิพัฒนะ

1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
อ.จุฑามาศ
2. สรุปและซักถาม
เชาว์พิพัฒนะ
3. กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
อ.จุฑามาศ
2. สรุปและซักถาม
เชาว์พิพัฒนะ
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เพิ่มเติม พ.ศ.2532)

3. อภิปรายและซักถาม
4. นักศึกษาส่งหัวข้อโครงการสัมมนากฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับ
โบราณสถานโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ
6

-พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2504 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2535)

1. บรรยายเนื้อหา กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

3

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
7

8-9

3

กฎหมายโรงแรม
10-11

- พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547

อ.จุฑามาศ
เชาว์พิพัฒนะ

1. บรรยายเนื้อหากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3

กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ
- พระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ.2509 (แก้ไขเพิ่มเติม
2509)

2. อภิปรายและซักถาม
3. ชม VDO/VCD เรื่อง พระราชบัญญัติ
โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535)
กิจกรรมที่ 3 จากนั้น แบ่งกลุ่มสรุปประเด็นสาระที่
สําคัญ และอภิปราย

3

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 4 จัดกลุ่มสรุปและอภิปรายปัญหา
อ.จุฑามาศ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรธรณีโดยให้ผู้เรียน
เชาว์พิพัฒนะ
เขียนสรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
แนวทางในการปฏิบัติตน ในกรณีประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว การเกิดคลื่นสึนามิที่มี
ผลกระทบกับนักท่องเที่ยวและสวัสดิการต่างๆ
สําหรับนักท่องเที่ยว
1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
2. สรุปและซักถาม
อ.จุฑามาศ
3. กิจกรรมที่ 5 ชม VDO/VCD เรื่อง ผลกระทบจาก เชาว์พิพัฒนะ
สถานบริการต่างๆและนําประเด็นมาแก้ปัญหา
ในทางกฎหมาย
1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
อ.จุฑามาศ
2. ชม VDO/VCD กิจกรรมที่ 5 ชม VDO/VCD เรื่อง เชาว์พิพัฒนะ
ผลกระทบจากโรงแรมต่างๆและนําประเด็นมา
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สัปดาห์
ที่

12

13-14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

- กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2551

แก้ปัญหาในทางกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2542)

1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบ
ตัวอย่าง
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 6 จัดกลุ่มอภิปรายวิเคราะห์ และ
สรุปปัญหาคนเข้าเมืองและพระราชบัญญัติคนเข้า
เมืองมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาผลกระทบ และ
แนะแนวการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1. บรรยายเนื้อหาพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงต่างๆ
2. อภิปรายและซักถาม
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ค้นคว้า หาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงต่างๆง
แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาอภิปรายในสัปดาห์หน้า ใน
กิจกรรมที่ 7 พร้อมทั้งจัดโครงการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก์
- พระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 และกฎกระทรวงต่างๆ

บรรยายและสรุปก่อนสอบ
ปลายภาค

3

3

3

1. บรรยายเนื้อหาสรุป
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 8 สรุปเล่มโครงการ
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ผู้สอน

อ.จุฑามาศ
เชาว์พิพัฒนะ

อ.จุฑามาศ
เชาว์พิพัฒนะ

อ.จุฑามาศ
เชาว์พิพัฒนะ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3573901 ชื่อวิชา สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ โดยนางสาวงามประวัณ เอ้สมนึก
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- คําอธิบายกฎหมายท่องเที่ยวและการบริการ
โดย อ.กิตตวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- เอกสารเผยแพร่จากเว็บไซด์ สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
http : // www.tourismcentre.go.th/ (สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว)
http : // http://www.oepp.go.th/ (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)
http : // http://www.finearts.go.th/archae / (กรมศิลปกร)
http : // http://www.dnp.go.th/ (กรมอุทยานแห่งชาติ)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน 5 ด้าน ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของคณาจารย์
- การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาสัมมนา
กฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- การนําผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการสอนวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ และผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่าน
ระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การทบทวนและปรับปรุงการสอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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