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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา TIH๑๒๐๓ รายวิชาจรรยาบรรณและกฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   TIH1203 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย จรรยาบรรณและกฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว   

          ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Ethics and Laws for Tourism Industry 
 

๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓(๓-๐-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
     ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน       ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 
๕. สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   

E – Mail chantouch.wa@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
     ๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๔  ชั้นปีท่ี ๑ (กลุ่มเรียน ๐๐๑) 
     ๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้ ประมาณ ๙ คน 
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน   ห้องเรียนอาคาร ๘๓/๒๑๐    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันท่ี ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ในกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง กฏหมายในธุรกิจ
ท่องเท่ียวบริการ ตลอดจนกฏหมายในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ  สามารถนําข้อกฏหมายท่ีสำคัญท่ีเป็น
ปัจจุบันไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑) เพื่อใหเ้นื้อหามีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 ๒) เพื่อปรับแนวทางการเรียนรู้ การมอบหมายงาน กิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
วิเคราะห์กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีใกล้ตัวได้มากขึ้น 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
(ภาษาไทย)  จรรยาบรรณของผู้ท่ีประกอบวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและบริการ  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและ

มัคคุเทศก์  พระราชบัญญัติโรงแรม   กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายเก่ียวกับ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมายเก่ียวกับสถานบริการ  กฎหมายเก่ียวกับการตรวจ
คนเข้าเมือง ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะในส่วนท่ีนักท่องเท่ียว ผู้บริโภค 
และผู้ท่ีมีหน้าท่ีให้บริการควรทราบ 
 (ภ าษาอังกฤษ ) Code of ethics for travel and service profession Tourism business and guide act, 
hotel act Laws and regulations regarding natural resources Protection laws relating to archaeological 
sites, antiques, objects of art and the National Museum Laws related to entertainment establishments, 
Immigration laws, customs and other laws related to tourism and services especially in the areas that 
tourists, consumers and service provider should know 
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา  

(3 ชม. ต่อสัปดาห์ x 15 สัปดาห์) 

- - 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(6 ชั่วโมง x 15สัปดาห์) 

 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่าง เช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๕ อาคาร ๓๖ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน ๐๒-๑๖๐-๑๕๔๘ /มือถือหมายเลข ๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) chantouch.wa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Line: ๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) ไม่ม ี
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        ๑) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         ๒) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อ่ืนอย่างสม่ำเสมอ 
         ๓) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืน 

                    ๔) มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
๑.๒ วิธีการสอน 

๑) บรรยายและพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

๒) อภิปรายกลุ่มกําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่าง แสดงความคิดเห็นทัศนคติท่ีเก่ียวข้อง 
๓) ให้นักศึกษาแสดงบทบามสมมติ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) ประเมินจากการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
๒) การสอบ 
๓) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

                  ๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
                     ๒)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

           ๓)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒ วิธีการสอน 

๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓) สาธิต 
๔) แสดงบทบาทสมมติ 
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา  
๖) สอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ 
๗) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
๒.๓ วิธีการประเมินผล  

๑) ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
๒)  การสังเกตุ 
๓)  การสัมภาษณ์ 
๔)  จากการแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล หรือทีมบุคคล 
๕)  จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๖)  การตรวจผลงาน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

                      ๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมท้ังหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ท้ังเชิงกว้างและเชิงลึก 
                   ๒)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
                      ๓)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนา
ทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

๓.๒ วิธีการสอน 
๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓) สาธิต 
๔) แสดงบทบาทสมมติ 
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
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๓.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
๒) จากการนำเสนอของผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่ม 
๓) จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๔) การตรวจผลงาน 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  ๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ี และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

 ๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล 
๔.๒ วิธีการสอน 

๑) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในวิชาชีพเก่ียวการทำงานเป็นทีม 
๒) มอบหมายงานกลุ่ม เน้นการให้ทำงานเป็นทีม การระดมสมองร่วมกันและให้ออกมาช่วยกันนำเสนอ 

๔.๓ วิธ๊รประเมินผล 
๑) ประเมินจากการนำเสนองานกลุ่ม 
๒)  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
๓)  ข้อสอบ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                   ๒) มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
          ๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอ
ท่ีเหมาะสมสำหรับเร่ือง และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕.๒ วิธีการสอน 

๑)  บรรยาย 
๒)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงานนําเสนอโดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

๑) การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

๖. ด้านอื่นๆ 
  ไม่ม ี
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TAH๑๒๐๓ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ - ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชากฎ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทย  

- ประเภทและลำดับชั้นของกฎหมาย  

- ความสำคัญของกฎหมายในประเทศไทย 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา  
ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 
 

๒ จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานด้านอุตสาหกรรมบริการ 

-  ความหมายของจริยธรรม  

-  ความหมายของจรรยาบรรณ   

-  ที่มาและคุณค่าของจริยธรรม    

-  หลักปฎิบัติของการมีจริยธรรม 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา  
ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๓ กฎหมายควบคุมดูแลและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 
 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

 ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๔ - พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

 ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๕ กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว 

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2542 

 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา  
ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสมมุติ  

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๖ กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว ๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
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TAH๑๒๐๓ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

- การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยว 
ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสมมุติ  

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

 

๗ กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว 

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

- การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยว 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา  
ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสมมุติ  

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๘ สอบกลางภาค ๓   
๙-๑๐ - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 

- กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.2551 

- พระราชบัญญัติ สถานบริการ  พ.ศ.2546 

- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

๖ บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

ถามตอบ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๑๑-
๑๒ 

- กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551  
 

๖ บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

ถามตอบ  

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๑๓ - กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2559 

- กฎกระทรวงและประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ 

๓ บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

ถามตอบ  

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

 

๑๔-
๑๖ 

กรณีศึกษา เกี่ยวกับ จริยธรรม และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

  - กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงแรม 

  - กรณีศึกษาเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ 

  - กรณีศึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และบริษัททัวร์ 
  - กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร 

๙ บรรยาย  อภิปราย  จากการ
สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วม 

โดยใช้สื่อหนังสือเรียน และหรือ
บรรยายผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๑๗ สอบปลายภาค ๓   
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TAH๑๒๐๓ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
เกณฑ์การประเมินคะแนน 
 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

พฤติกรรมการเข้าเรียน  ทุกสัปดาห ์ 10% 

แบบทดสอบกลางภาค 8 30% 

ทดสอบปลายภาค 17 40% 

งานเด่ียว วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยนำ พรบ.ท่ีเก่ียวข้อง

มาประกอบ 

16-17 20% 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา) 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการ
เรียนรู้ 

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑, ๒.๑ - ประเมินจากการสังเกตการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนักศึกษา 
- การสอบกลางภาค 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ง
งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- การสังเกตุ 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรียน
รายบุคคล หรือทีมบุคคล 
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 

๔, ๘, ๑๗ ๖๐ % 

๓.๑, ๔.๑, 
๕.๑ 

- ประเมินจากการสังเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษา 
- การสอบปลายภาค 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ง
งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับ

๑๒, ๑๗ ๓๐ % 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มอบหมาย 
- การสังเกตุ 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรียน
รายบุคคล หรือทีมบุคคล 
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 

 - จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑)  ฉันทัช วรรณถนอม. ๒๕๖๐. กฎหมายการท่องเท่ียว. นนทบุรี. เฟิร์นข้าหลวง พร้ินติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑)  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียว และมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ ๒๕๕๙ 
 ๒)  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๓)  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๔)  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๕). พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  เว็ปไซต์ของกรมการท่องเท่ียว ชมรม สมาคมท่ีเก่ียวข้องกับกฏหมาย 
 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ๑) สนทนาให้ทราบข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 

 ๒) สังเกต 
   ๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on 
line ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
  จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา  จากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย  จากข้อสอบกลางภาค ปลายภาค  จากการสังเกตุ  จากการสัมภาษณ์ จากการแสดงความสามารถของ
ผู้เรียนรายบุคคล หรือทีมบุคคล  จากการสร้างสถานการณ์ให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม จากการตรวจผลงาน จากการแสดง



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา √ ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

TAH๑๒๐๓ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล หรือทีมบุคคล ประเมินจากการนำเสนองานกลุ่ม จากการสังเกตพฤติกรรมการระดม
สมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดี   
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
  การประชุมสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานใน
วิชาชีพลงในเอกสารการสอน ส่ือการสอนต่างๆ การทำวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับเนื้อหาท่ีทำการสอนเพื่อเพิ่มความรู้ หาแนวคิด
ความรู้ใหม่ๆ และปรับปรุงจากการให้อาจารย์ท่านอ่ืนทำการทวนสอบ 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือ
สำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ การตัดเกรด ให้อาจารย์ท่านอ่ืนผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในหรือภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการสอบของนักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการใน
สาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธี หรือพิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษา 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ คือ 
  ๑) นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
      ๒) ปรับปรุง รายวิชา ทุก ๒ ปี หรือตามข้อเสนอแนะในการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓) นำผลการวิจัย ความรู้ท่ีได้มาใหม่บรรจุลงในเนื้อหาท่ีต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 

*******************************



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา TAH๑๒๐๓ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายวิชาเฉพาะ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ ์
ระหว่าง 
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

รหัสวิชา TIH๑๒๐๓ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : 
จรรยาบรรณและกฎหมายเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : 
Ethics and Laws for 
Tourism Industry 

    

 

   

  

     

 
 
 
 
 
 
 

    

                   * ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


