
 

 

 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชา การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม   รหัสวิชา 30701-2002 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

จัดทำโดย 

นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                        อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

 

คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม รหัสวิชา 30701-2002 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  พุทธศักราช  2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 หน่วย  ประกอบด้วย  หน่วยที่ 1 พื้นฐานงานส่วนหน้า
โรงแรม หน่วยที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า หน่วยที่ 3 การสื่อสารในงานส่วนหน้าโรงแรม หน่วยที่ 4 
ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพักและการบริการ หน่วยที่ 5 การต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก และ หน่วยที่ 6 
เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานส่วนหน้า 

 ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอยา่ง
ดียิ่ง หากอาจารย์ผู้สอนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใด
ขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  

 

 

สินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

ผู้จัดทำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม  
รหัสวิชา  30701 2002 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ความหมายและความสำคัญ ลักษณะของงาน
โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทและหน้าที่แต่ละตำแหน่งงานคุณลักษณะคุณสมบัติจรรยาบรรณ พนักงานบริการ
ส่วนหน้าโรงแรม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน งานสำรองห้องพัก      
งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริการโทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้า งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม     
การจัดการด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรม การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ 
การดำเนินงานให้บริการทางธุรกิจ การจัดการกบข้อร้องเรียนของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและฝึก
ปฏิบัติการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

          1. รู้และเข้าใจเกีย่วกับโครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรม  
          2. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม  
          3. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านส่วนหน้าโรงแรม  
          4. มีเจตคติท่ีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ      
4. สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกีย่วกบัการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม  
 2. แสดงความรู้เกีย่วกบัการส่งเสริมการบริการสินค้าและการต้อนรับ  
 3. ปฏิบัติงานส่วนหน้าในระดับหัวหน้างาน  
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม  รหัสวิชา  30701 2002 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ...อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.....สาขาวิชาการโรงแรม...... 
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1. พ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม 2 3 1 - - - - 4 10 5 8 

2. โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า 3 4 1 - - - - 5 13 4 8 

3. การสื่อสารในงานส่วนหน้าโรงแรม 3 3 3 - - - 2 5 16 4 16 

4. ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก
และการบริการ 

2 2 3 - - - 3 5 15 3 8 

5. การต้อนรับแขกและการสำรอง
ห้องพัก 

2 1 2 - - - 20 6 31 1 16 

6. เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการ
ปฏบิัติงานส่วนหน้า 

2 
1 2 - - - 5 5 15 5 12 

สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 4 

รวม 14 14 12 - - - 30 30 100 - 72 

ลำดับความสำคัญ 3 3 4 - - - 1 2 - - - 

 

 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 พื้นฐาน
งานส่วนหน้าโรงแรม 

8 1.1 ความรู้พ้ืนฐานงานส่วนหน้า
โรงแรม 

แสดงความรู้พ ื ้นฐานงานส่วนหน้า
โรงแรม 

หน่วยที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารงานส่วน
หน้า 

8 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัโครงสร้างการ
บริหารงานส่วนหน้า 

1.2 สามารถอธิบายการจัดโครงสร้าง
แผนกบริการส่วนหน้า 

แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานส่วนหน้า 
 

หน่วยที่ 3 การสื่อสาร
ในงานส่วนหน้า
โรงแรม 
 

16 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและ
มีสามารถในการใช้สำนวนภาษาไทย
และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับสำนวน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
งานโรงแรม 

หน่วยที่ 4 ความรู้
เกี่ยวกับประเภท
ห้องพัก 
 

8 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของประเภทห้องพัก การให้
ข้อมูลห้องพัก 

แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก
อ่าน และการให้ข้อมูลห้องพัก 

หน่วยที่ 5 การ
ต้อนรับแขกและการ
สำรองห้องพัก 
 

16 1.1 การต้อนรับแขกและการสำรอง
ห้องพัก 
1.2 กรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานโรงแรม 
 

แสดงความรู้ เกี่ยวกับ การต้อนรับ
แขกและการสำรองห้องพัก ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

หน่วยที่ 6 เครื่องมือ
โปรแกรมต่างๆ ใน
การปฎิบัติงานส่วน
หน้า 
 

12 1.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่วนหน้า 
1.2 รายละเอียดการใช้งานโปรแกรม
งานส่วนหน้า 
1.3 การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมงาน
ส่วนหน้า และการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานส่วนหน้า 

สอบปลายภาค 4                -         - 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม  จำนวน       8           ชัว่โมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.1  เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม   
3.2  มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1  แสดงความรู้พ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม 
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 

3.1 ธุรกิจโรงแรม 
3.2 งานส่วนหน้าโรงแรม 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานงานส่วน

หน้าโรงแรม 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง พ้ืนฐานงานส่วนหน้า
โรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
พ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม  

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้พ้ืนฐานงานส่วนหน้า
โรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด โดยครู

เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานส่วนหน้า
โรงแรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ       -     คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบ 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……............................................................................. .........................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................... ...............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................... ...............................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................……. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า จำนวน       8           ชัว่โมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า   
1.2 มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         2.1 แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า 

2.2 อธิบายการจัดโครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า 
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 

3.1 โครงสร้างธุรกิจโรงแรม 
3.2 บทบาทหน้าที่งานส่วนหน้าโรงแรม 
3.3 ตำแหน่งงานภายในแผนกบริการส่วนหน้า 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานส่วนหน้า 

2.อธิบายการจัดโครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 

3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-4/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง โครงสร้างการ
บริหารงานส่วนหน้า 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
โครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 

6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง 
โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า  

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานส่วนหน้า
โรงแรม 

2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

3.เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 

 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      8  คะแนน 
ทักษะ       -     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 

และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 

12. ทดสอบแบบทดสอบ 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 

 

 

 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….................................................................................... .....................................
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................ ..................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…….................................................................................................................. ......................................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม  จำนวน  16  ชั่วโมง 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
3. เนื้อหา 
   3.1  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
   3.2  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจที่พักแรมประเภทโรงแรม 
   3.3  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจร้านอาหาร 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานโรงแรม 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม  จำนวน    16     ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-8/ 

16 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การสื่อสารในงานส่วนหน้า
โรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การสื่อสารในงานส่วนหน้าโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 

6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง สำนวน
ที่ใช้ในงานโรงแรม ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

3.เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 

 



 

 

เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 

11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
14.บันทึกผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      8  คะแนน 
ทักษะ       -     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก  จำนวน  8  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพักได้อย่างถูกต้อง 
           2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและสามารถประสานงานธุรกิจบริการได้ตามหลักวิธีปฏิบัติ 
            

3. เนื้อหา 
3.1 ประเภทของห้องพัก 

 3.2 การประสานงานธุรกิจบริการ 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพักอ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้สื่อสารทั่วไปสำหรับงานการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก   จำนวน  8   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-10/ 

8 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทห้องพัก 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประเภทของห้องพัก 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 

6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการ
เรียนการสอน  ตอบข้อซักถาม  
และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

3.เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 

 



 

 

8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 

11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
14.บันทึกผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก  จำนวน 16 ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
             2.1 การต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก 

             2.2 กรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโรงแรม   
3. เนื้อหา 
    3.1 การต้อนรับในงานบริการ 
             3.2 ขั้นตอนการสำรองห้องพัก 
    3.3 แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโรงแรม    
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 1 แสดงความรู้ เกี่ยวกับ การต้อนรับแขกและ
การสำรองห้องพัก ตระหนักถึงความสำคัญของการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  

 

 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก  จำนวน  16  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11-14 

/16 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียน เรื่อง การต้อนรับแขก
และการสำรองห้องพัก 

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ประเภทของห้องพัก การต้อนรับ
แขกและการสำรองห้องพัก 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 

5. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การต้อนรับ
แขกและการสำรองห้องพัก  

 อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการ
ต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก 

6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

3.เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม
และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 

 



 

 

7. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 

10. ทดสอบแบบทดสอบ 
11. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       20    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม        31     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..………………………………………............................................................................ .............................................
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
.................................................................................................... ..........................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…….......................................................................................................... ..............................................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานส่วนหน้า    จำนวน 12 ชัว่โมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
         2.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่วนหน้า 
         2.2 รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมงานส่วนหน้า 
         2.3 การดูแลรักษาอุปกรณ์   
3. เนื้อหา 
         3.1 โปรแกรมงานส่วนหน้า (Easy FO Front Office) 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมงานส่วนหน้า 
และการใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่วนหน้า 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานส่วนหน้า จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

15-17 

/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสารประกอบวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและประเมิน
ลงแบบประเมิน



 

 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง เครื่องมือโปรแกรม
ต่างๆ ในการปฎิบัติงานส่วน
หนา้ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างเครื่องมือโปรแกรม
ต่างๆ ในการปฎิบัติงานส่วน
หนา้ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 

6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
7. ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง 

เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการ
ปฎิบัติงานส่วนหน้า  

8.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการ
ปฎิบัติงานส่วนหน้า 

9. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบ
ข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดย
สรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

10. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบ  

2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

3.เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 



 

 

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 

13. ทดสอบแบบทดสอบ 
14. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        15     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……................................................................................................ ......…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


