
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์/สาขาวชิาการจัดการธุรกจิสายการบิน 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
HO304 ช่ือวชิาภาษาไทย   
กฏหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ                           
             ช่ือวชิาภาษาองักฤษ   Laws and Professional Ethics for Tourism and Hospitality Industry   
2. จ านวนหน่วยกติ 
       3 หน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
     หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
       อาจารย์ผู้สอน                       อ. สัมพนัธ์ แป้นพฒัน์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาตน้ / ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
       วนัท่ี  6 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          

มุ่งหวงัใหนิ้สิตนกัศึกษามีความรู้เก่ียวทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและกา
รบริการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เพื่อสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปปฏิบติัไดจ้ริงในการประกอบอาชีพ 
และสามารถแสดงความเป็นผูน้ าในดา้นการมีคุณธรรมและจริยธรรม                                           

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
              เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานและ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 

หมวดที ่3 ส่วนประกอบของรายวชิา 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

          กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
บทบาทและความรับผดิชอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการท่ีมีต่อลูกคา้และสังคม 
แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ 
ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
แนวทางการแกไ้ขและการพฒันา 

        
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 ไม่มี ไม่มี 90 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความตอ้งการของนกัศึกษา 
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
              - มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และซ่ือตรงต่อแหล่งขอ้มูล  

- มีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม 
              - มีวนิยัในการเขา้หอ้งเรียนอยา่งสม ่าเสมอตรงต่อเวลา แต่งกายถูกระเบียบและมีพฤติกรรมท่ี                
เหมาะสมในชั้นเรียน 
 1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
              - ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยยกตวัอยา่งเป็นกรณีศึกษา 
              - อาจารยก์ระท าตนเป็นตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่นการเขา้สอนสม ่าเสมอ การแต่งกายสุภาพ  
                 และมีมารยาทในชั้นเรียน 
              - การสนทนาในระดบักลุ่มและชั้นเรียนเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจเป็นขอ้โตเ้ถียงทางพฤติกรรมศาสตร์  
                และใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัจริยธรรม  
              - 
การบรรยายเก่ียวกบัหลกัคิดเจตนารมยแ์ละแนวทางการปฏิบติัของกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของมนุ
ษย ์
       1.3 วธีิการประเมินผล 
              - การเขา้เรียนตรงเวลา สนใจการเรียนมากข้ึน และการแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ  
              - ผลส าเร็จของการท างานเป็นกลุ่มและการแสดงออกถึงการเป็นผูน้ าชดัเจนข้ึน  
              - การตรงต่อเวลาในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีจ่ะต้องได้รับ  

              - มีความรู้ความเขา้ใจหลกักฎหมายในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ 
บริการ              
        - 
ตระหนกัวา่ความมีคุณธรรมและจริยธรรมจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและก
ารบริการ 

 2.2 วธีิการสอน  
              - ใชก้ารบรรยายในชั้นเรียน การสนทนา การทวนความเขา้ใจในชั้นเรียนเป็นระยะๆ  
              - สอดแทรกกรณีตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการควบคู่กบัการ 
                บรรยาย 
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              - การมอบหมายใหท้ ารายงานกลุ่มเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
       2.3 วธีิการประเมินผล 
               - ทดสอบโดยการสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
               - ประเมินผลจากการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและรายงานและการน าเสนอ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
              - การวเิคราะห์ขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จริงเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา 
จุดอ่อนของกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
             - ใหมี้การอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 3.2 วธีิการสอน  
              - ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมายในชั้นเรียนเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์สมมติ 
       3.3 วธีิการประเมินผล 
               - ประเมินผลจากองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการอภิปราย 
               - สอบขอ้เขียนและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการคน้ควา้ขอ้มูลมาประกอบการท ารายงาน 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
              - รู้จกัการท างานเป็นกลุ่มและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 
              - มีความเป็นผูน้ ากลุ่ม 
 4.2 วธีิการสอน  
              - ใหรู้้จกัการจดัสรรหนา้ท่ีและความรับผดิชอบร่วมกนัและประสานงานกนัเป็นหมู่คณะ  
              - การบริหารความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่มใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
       4.3 วธีิการประเมินผล 
              - จากผลสัมฤทธ์ิของรายงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
              - พฤติกรรมในหอ้งเรียนท่ีแสดงออกในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
              - การหาขอ้มูลโดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ  
              - การส่ือสารทางผา่นการเขียนรายงานและการสอบ 
              - การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยผีา่นการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 5.2 วธีิการสอน  

       - มีการมอบหมายใหค้น้ควา้หาขอ้มูล สัมภาษณ์ เพื่อจดัท ารายงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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       - อธิบายหลกัทฤษฎีของการจดัรูปแบบรายงาน 
วธีิการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
       - การน าเสนอประเด็นท่ีมอบหมายใหห้าขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน 

       5.3 วธีิการประเมินผล 
                 - จากความละเอียดและถูกตอ้งของขอ้มูลและแหล่งท่ีมาในการท ารายงาน 
             - จากวธีิการน าเสนอและเคร่ืองมือประกอบในการน าเสนอ 
             - จากการสอบขอ้เขียน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
*  
(ช่ัวโมง
) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1. 
 

แนะน ารายวชิา และเกณฑ์การวดัผล 3  อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

2 
 

พระราชบัญญตัินโยบายการท่องเทีย่ว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551  
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

3. 
 

พระราชบัญญตัิการท่องเทีย่วแห่งประ
เทศไทย พ.ศ. 2522 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ส่ือ Power Point และเวบ็ไซด์ 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 
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4. 
 

พระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุ
เทศก์ พ.ศ. 2551 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน  ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

5. 
 

พระราชบัญญตัิสภาอุตสาหกรรมท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ส่ือ Power Point   
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

6. 
 

พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การบริหาร
การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษอย่างยัง่ยืน(องค์
การมหาชน) พ.ศ. 2546 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน  ส่ือ Power Point 2. 
การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา  

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

7.  
 

พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานส่งเส
ริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์
การมหาชน) พ.ศ. 2545 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ส่ือ Power Point   
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

8.  
 

สอบกลางภาค 2   

9. 
 

พระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547 
 

 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ส่ือ Power Point   
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 
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10. 
 

พระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน  ส่ือ Power Point  2. 
การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

11. 
 
 
 
 

พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ส่ือ Power Point   
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณศึีกษา 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

12. 
 

น าเสนอรายงาน 
 

3  อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

13. 
 

ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณส าห
รับการท่องเทีย่วของ WTO 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน  
  2. กรณศึีกษา 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

14. 
 

จรรยาบรรณในการท าธุรกจิ 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน 
2. กรณศึีกษา 
 
 

อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 

15. 
 

สรุปเน้ือหา 
 
 

3 ซักถามความเข้าใจ อาจารย์ 
สัมพนัธ์ 
แป้นพฒัน์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

- คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
- ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนลียสี
ารสนเทศ 

การท ารายงาน - 
แบ่งกลุ่มท ารายงานสปัดาห์
ท่ี 3 
- 
น าเสนอความกา้วหนา้ของร
ายงานสปัดาห์ท่ี 7  
- ส่งรายงานสปัดาห์ท่ี 12 

30% 

- คุณธรรม จริยธรรม 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลย ี

        พฤติกรรมในหอ้งเรียน ทุกสปัดาห์           10% 

- ความรู้ 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร 
                                 
 

การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

มหาวทิยาลยัก าหนด 60% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั (นักศึกษาต้องจัดหามาเอง) 
       1 พระราชบญัญติันโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
       2.พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522(ฉบบัล่าสุด) 
       3. พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551(ฉบบัล่าสุด) 
 4. พระราชบญัญติัสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544  
 5. 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื(องคก์ารมหาช
น) พ.ศ. 2546 

      6. พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2545  
      7. พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 
      8. พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
     9. พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบบัล่าสุด) 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ผู้สอนจัดหามาให้นักศึกษา) 

2.1 การแบ่งภารกิจระหวา่งกรมการท่องเท่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
2.2 ระเบียบสากลวา่ดว้ยจรรยาบรรณส าหรับการท่องเท่ียวของ WTO 
2.3 จริยธรรมของธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ 
2.4 จริยธรรมของนกัธุรกิจ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ค าพิพากษาศาลในกรณีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ        
                  หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       - แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมิน 
      - นกัศึกษาประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบตนเองก่อนและหลงัการเรียนรายวชิาน้ี 
 - 
รายวชิาส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพฒันารายวชิาผา่นระบบการปร
ะเมินออนไลน์ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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       อาจารยป์ระเมินการสอนของตนเอง ผลการเรียนของนกัศึกษา สรุปพฒันาการของนกัศึกษา  ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข หรือการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
3. การปรับปรุงการสอน  
       - ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน  
       เพื่อปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
       - การวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- (อาจ) ใหก้รรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรือรายงานของนกัศึกษา  
- เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิาตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
- (อาจ) จดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับรายวชิา (หรือกบัสถาบนัอ่ืนในเครือข่าย)  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      จากการรวบรวมขอ้มูล จะท าใหท้ราบปัญหาของรายวชิา และสามารถด าเนินการปรับปรุงรายวชิาได้ 
 


