
 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา งานแม่บ้านโรงแรม   รหัสวิชา 20701-2004 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
 

 
 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                        อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

  แผนการจัดการเรียนรู้วิชา งานแม่บ้านโรงแรม รหัสวิชา 20701-2004 จัดทำขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชางานแม่บ้านโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 หน่วย  
ประกอบด้วย  หน่วยที่ 1 ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม หน่วยที่ 2 การจัดการงานแม่บ้าน
โรงแรม หน่วยที ่ 3 การจัดการพื ้นที ่สาธารณะ หน่วยที ่ 4 การจัดการห้องพัก หน่วยที ่ 5 
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม และ หน่วยที่ 6 มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงาน
แม่บ้านโรงแรม 
 ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากอาจารย์ผูส้อนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 
 

สินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
ผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   งานแม่บ้านโรงแรม  
รหัสวิชา  20701 2004 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ งานแม่บ้าน 
การประสานงานกบัแผนกตา่ง ๆ การทำความสะอาดหองพัก การปูเตียง การจัดเตรียม เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับ
หอ้งพัก การทำความสะอาดและดูแลพ้ืนที่สาธารณะ และการบำรุงรักษา อุปกรณ์ท่ีใช้ใน การทำความสะอาด 
 
3. จุดประสงค์รายวิชา 
 1. มีความเข้าใจการทำงานของงานแม่บ้านโรงแรมและการประสานงานแผนกต่าง ๆ  

2. สามารถทำความสะอาดห้องพัก และพ้ืนที่สาธารณะในโรงแรม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำความสะอาด  

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย        

4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบังานแม่บ้านโรงแรม ตามคำอธิบายลักษณะงาน  
2. ทำความสะอาดห้องพัก ปูเตียง จัดเตรียมเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับห้องพัก ตามมาตรฐาน การจัดทำ

ห้องพัก  
3. ทำความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะตามข้ันตอน  
4. บำรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดหลังการใช้งานตามคู่มือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  ชื่อวิชา   งานแม่บ้านโรงแรม  รหัสวิชา  20701 2004 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 

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

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

3. การจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 2 3 3 - - - 10 5 23 2 12 

4. การจัดการห้องพัก 2 3 3 - - - 10 5 23 1 16 

5. ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรม 

2 1 2 - - - 5 5 15 3 12 

6. มารยาทและจรรยาบรรณของ
พนักงานแม่บ้านโรงแรม 

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 
ความสำคัญของงาน
แม่บ้านโรงแรม 

8 1.1 ความสำคัญของงานแม่บ้าน
โรงแรม 

แสดงความร ู ้ เบ ื ้ องต ้น เก ี ่ ยวกับ
ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม 

หน่วยที่ 2 การจัดการ
งานแม่บ้านโรงแรม 
 

8 1.1 เขียนโครงสร้างการบริหารงาน
แม่บ้านโรงแรมได้ 

1.2 ระบุตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับ
การบริหารงานในแผนกแม่บ้าน 

แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานแม่บ้านโรงแรม 

หน่วยที่ 3 การจัดการ
พ้ืนที่สาธารณะ 
 

12 1.1 อธิบายขอบเขตพ้ืนที่ของงานทำ
ความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้ถูกต้อง 
1.2 บอกหลักการทำความสะอาด
พ้ืนที่สาธารณะได้ 

ทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้
มาตรฐานตามหลักในการทำควมา
สะอาด 

หน่วยที่ 4 การจัดการ
ห้องพัก 

16 1.1 จัดของใช้ในรถวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
เตรียมทำความสะอาดตามมาตรฐาน 
1.2 บอกขั้นตอนการทำความสะอาด
ห้องพักได้ 
1.3 สามารถทำความสะอาดห้องพัก
ตามมาตรฐานสากล 
 

ทำความสะอาดห้องพักได้มาตรฐาน
ตามหลักในการทำควมาสะอาด 

หน่วยที่ 5 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานแม่บ้านโรงแรม 

12 1.1 บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

1.2 อธิบายความหมายคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรมได้ 
 

แสดงความรู้ เกี่ยวกับ คำศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรม 

หน่วยที่ 6 มารยาท
และจรรยาบรรณของ
พนักงานแม่บ้าน
โรงแรม 
 

12 1.1 อธิบายมารยาทที่พนักงานใน
แผนกแม่บ้านโรงแรมต้องถือปฏิบัติ 
1.2 ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงว่า
พนักงานแม่บ้านมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 

ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทและ
จรรยาบรรณบนพ้ืนฐานจิตบริการ 

สอบปลายภาค 4                -         - 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน 8 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 อธิบายความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม 
 2.2 บอกประโยช์ของงานแม่บ้านโรงแรม 
  
3. เนื้อหา 

3.1 ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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 ์



 

 

 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความสำคัญของงาน
แม่บ้านโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความสำคัญของงานแม่บ้าน
โรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
ความสำคัญของงานแม่บ้าน
โรงแรม ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความสำคัญของงานแม่บ้าน
โรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       -    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        11     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 

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



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม   จำนวน 8 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1 เขียนโครงสร้างการบริหารงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

          2.2 ระบุตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน  
3. เนื้อหา 

3.1 โครงสร้างการบริหารงานแม่บ้านโรงแรม 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน
แม่บ้านโรงแรม 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม    จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-4/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง การจัดการงานแม่บ้าน
โรงแรม 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของสถานบริการ
เครื่องดื่ม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง 
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการ
จัดการงานแม่บ้านโรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8  คะแนน 
ทักษะ       -    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        13     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 

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



 

 

............................................................................................................................. ............................................................

..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................

............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................……. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการพ้ืนที่สาธารณะ   จำนวน 12 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1 อธิบายขอบเขตพ้ืนที่ของงานทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้ถูกต้อง 

2.2 บอกหลักการทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้  
3. เนื้อหา 

3.1 ขอบเขตพ้ืนที่สาธารณะ 
3.2 หลักในการทำควมาสะอาด 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้มาตรฐานตาม
หลักในการทำควมาสะอาด 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    การจัดการพ้ืนที่สาธารณะ    จำนวน 12 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-7/12 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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 



 

 

 
 
 
 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง การจัดการพ้ืนที่
สาธารณะ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
พ้ืนที่สาธารณะ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
การจัดการพ้ืนที่สาธารณะ ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการ
จัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8  คะแนน 
ทักษะ       10   คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        23     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 

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



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการห้องพัก     จำนวน 16 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 จัดของใช้ในรถวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเตรียมทำความสะอาดตามมาตรฐาน 

 2.2 บอกขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักได้ 

 2.3 สามารถทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานสากล 

3. เนื้อหา 

3.1 การจัดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเตรียมทำความสะอาด 
3.2 การทำความสะอาดห้องพัก 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ทำความสะอาดห้องพักได้มาตรฐานตามหลักใน
การทำควมาสะอาด 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    การจัดการห้องพัก        จำนวน 16 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-11 
/16 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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



 

 

 
 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง การจัดการห้องพัก      

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การจัดการห้องพัก      

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง 
การจัดการห้องพัก  ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการ
จัดการห้องพัก      

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8  คะแนน 
ทักษะ       10   คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        23     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 

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



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม    จำนวน 12 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1 บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

 2.2 อธิบายความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

3. เนื้อหา 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 
3.2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานการทำความสะอาดห้องพัก 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้ เกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5   ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม        จำนวน 12 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-14 
/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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 ์



 

 

 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานแม่บ้านโรงแรม     

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง 
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรม ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
โรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8  คะแนน 
ทักษะ       10   คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        23     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 

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



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแม่บ้านโรงแรม   จำนวน 12 ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 อธิบายมารยาทที่พนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรมต้องถือปฏิบัติ 

2.2 ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงว่าพนักงานแม่บ้านมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. เนื้อหา 

3.1 มารยาทที่พนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรม 
 3.2 จรรยาบรรณของพนักงานแม่บ้านโรงแรม 
 3.3 คุณสมบัติของพนักงานแม่บ้านโรงแรม 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทและจรรยาบรรณบน
พ้ืนฐานจิตบริการ 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6   มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแม่บ้านโรงแรม จำนวน 12 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15-17 
/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชางานแม่บ้าน
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 ์



 

 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง มารยาทและ
จรรยาบรรณของพนักงานแม่บ้าน
โรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
มารยาทและจรรยาบรรณของ
พนักงานแม่บ้านโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง 
มารยาทและจรรยาบรรณของ
พนักงานแม่บ้านโรงแรม ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
มารยาทและจรรยาบรรณของ
พนักงานแม่บ้านโรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5  คะแนน 
ทักษะ       5   คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        15     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 

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


