
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม   รหสัวิชา ๒0701-2009 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คำนำ 
 

 แผนการจัดการเร ียนรู้ม ุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม รหัสวิชา 20701-2009 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 4 หน่วย  ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ในงาน
โรงแรมการใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ เอกสาร เพื่อใช้ใน งานโรงแรม การใช้โปรแกรมสำนักงานใน 
รูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ในงานโรงแรม การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปใน การบริหารงานโรงแรม การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอ
ได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 

นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
    ผู้จัดทำ 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา  20701 2009 จำนวน  2 หน่วยกิต  จำนวน  3   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงานโรงแรมที่เป็น
ปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน และ ฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  
2. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงานโรงแรม  
3. มีเจตคติท่ีดีในการทำงาน 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกีย่วกบัการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  
2. เลือกใช้โปรแกรมสำนักงานในการปฏิบัติงานโรงแรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  (Computer for Hotel) รหัสวิชา  20701 2009 

จำนวน  3  หน่วยกิต  จำนวน 3 ชั่วโมง สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ...อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.....สาขาวิชาการโรงแรม...... 
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1. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 

2 
2 2 - - - - 5 11 4 12 

2. การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ 
เอกสาร เพ่ือใช้ใน งานโรงแรม 

4 
4 3 - - - 10 5 26 3 12 

3. การใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

4 4 3 - - - 10 10 31 2 12 

4. การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปใน
การบริหารงานโรงแรม  

4 4 4 - - - 10 10 32 1 15 

สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 3 

รวม 14 14 12 - - - 30 30 100 - 54 

ลำดับความสำคัญ 3 3 4 - - - 1 2 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ในงาน
โรงแรม 

12 1.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 

1. สามารถอธิบายความหมาย, 
องค์ประกอบ, ประเภท และ
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้  
2. สามารถบอกถึงประโยชน์และ
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในโลก
ปัจจุบันได ้ 

2. การใช้โปรแกรม
สำนักงานในรูปแบบ 
เอกสาร เพื่อใช้ใน 
งานโรงแรม 

12 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการ
ใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ 
เอกสาร เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

1. อธิบายการใช้งานโปรแกรมส า
นักงานในรูปแบบเอกสาร 
(Microsoft Office) ได ้ 
2. บอกถึงประโยชน์ของโปรแกรม 
Microsoft Office แต่ละประเภทได้  
3. สามารถใช้งานโปรแกรมส า
นักงานในรูปแบบเอกสาร 
(Microsoft Office) แต่ละประเภท
ไดอ้ย่างเหมาะสม  
4. สามารถเลือกใช้โปรแกรม
สำนักงานให้เหมาะกับงานได้ 

3. การใช้โปรแกรม
สำนักงานในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อใช้ใน
งานโรงแรม 

12 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและ
มีสามารถในการใช้งานโปรแกรม
สำนักงานในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้
ในงานโรงแรม 

1. สามารถใช้งานโปรแกรม
สำนักงานในรูปแบบออนไลน์ แต่ละ
ประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม  
2. สามารถเลือกใช้โปรแกรม
สำนักงานให้เหมาะกับงานได้ 

4. การใช้งาน
โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การบริหารงาน
โรงแรม  

15 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและ
มีสามารถในการใช้งานโปรแกรม
สำเร็จรูปในการบริหารงานโรงแรม 
 

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบการ
บริหารงานในการปฏิบัติงานโรงแรม 

สอบปลายภาค 3                -         - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  จำนวน 12 ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย, องค์ประกอบ, ประเภท และคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้  
 2.2 นักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์และความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในโลกปัจจุบันได้ 
 2.3 นักเรียนสามารถจำแนกประเภทและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3. เนื้อหา 

3.1 ความรู้เบื้องตน้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
- ความหมายของคอมพิวเตอร์  
- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
- ประเภทของคอมพิวเตอร์  
- คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  

3.2 ประโยชน์และความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในโลกปัจจุบัน 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถอธิบายความหมาย, องค์ประกอบ, 
ประเภท และคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้  
4.2 สามารถบอกถึงประโยชน์และความสำคัญของ
คอมพิวเตอร์ในโลกปัจจุบันได้  

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  จำนวน 12 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของคอมพิวเตอร์ใน
งานโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม  ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู

1.เอกสารประกอบ
วิชาคอมพิวเตอร์ใน
งานโรงแรม  
(Computer for 
Hotel) 
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       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 

 
 
 

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 



 

 

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



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบเอกสารเพื่อใช้ในงานโรงแรม   จำนวน 12 ชั่วโมง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจอธิบายการใช้งานโปรแกรมส านักงานใน รูปแบบเอกสาร (Microsoft 
Office) ได้ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจบอกถึงประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office แต่ละประเภทได้ 
3. เนื้อหา 
   3.1  โปรแกรมท่ีใชสำหรับสำนักงาน Microsoft Office 
  - Microsoft Word 
  - Microsoft Excel 
  - Microsoft PowerPoint 
    
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายการใช้งานโปรแกรมส านักงานในรูปแบบ
เอกสาร (Microsoft Office) ได ้ 
2. บอกถึงประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft 
Office แต่ละประเภทได้  
3. สามารถใช้งานโปรแกรมส านักงานในรูปแบบ
เอกสาร (Microsoft Office) แต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสม  
4. สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกบั
งานได้ 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบเอกสารเพื่อใช้ในงานโรงแรม  จำนวน  12   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบเอกสารเพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบเอกสารเพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การใช้
โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ
เอกสารเพ่ือใช้ในงานโรงแรม ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการใช้
โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ
เอกสารเพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ

1.เอกสารประกอบ
วิชาคอมพิวเตอร์ใน
งานโรงแรม  
(Computer for 
Hotel) 
 
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 
 

 
 



 

 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการใช้โปรแกรม
สำนักงานในรูปแบบเอกสารเพ่ือใช้
ในงานโรงแรม 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

  14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       11 คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       26    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 การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบออนไลน์เพ่ือใช้ในงานโรงแรม จำนวน  12 ชัว่โมง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโปรแกรมสำนักงานในรูปแบบออนไลน์ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับโปรแกรม Google Drive  
3. เนื้อหา 

3.1 การใช้งาน Google Documents (Google เอกสาร)  
3.2 การใช้งาน Google Sheets (Google ชีต)  
3.3 การใช้งาน Google Slides (Google สไลด์)  
3.4 การใช้งาน Google Forms (Google ฟอร์ม)  

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. สามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ
ออนไลน์ แต่ละประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม  
2. สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกบั
งานได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในงานโรงแรม  จำนวน 12 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในงาน
โรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในงาน
โรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การใช้
โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือใช้ในงานโรงแรม ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ

1.เอกสารประกอบ
วิชาคอมพิวเตอร์ใน
งานโรงแรม  
(Computer for 
Hotel) 
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 
 

 
 



 

 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องการใช้โปรแกรมสำนักงานใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในงาน
โรงแรม 

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       11  คะแนน 
ทักษะ       10   คะแนน 
จิตพิสัย       10  คะแนน 
รวม       31     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 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงานโรงแรม  จำนวน  15  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงานโรงแรม 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับโปรแกรมในส่วนงานแต่ละแผนก 
3. เนื้อหา 
  3.1 การใช้งานโปรแกรม Easy Fo ในการบริหารงานโรงแรม 
  
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
บริหารงานโรงแรม ได้อย่างเหมาะสม  
 

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

 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงานโรงแรม   จำนวน  15    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การบริหารงานโรงแรม 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคอมพิวเตอร์ใน
งานโรงแรม  
(Computer for 
Hotel) 
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 ์



 

 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปใน
การบริหารงานโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงาน
โรงแรม ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป
ในการบริหารงานโรงแรมผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       12  คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       10  คะแนน 
รวม       32     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 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 



 

 

กิจกรรมที่ 1.1 หน่วยที่ 1 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
ชื่องาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียน ยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) มาอย่างละ 8 ชนิด 

 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ซอฟต์แวร์ (Software) 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดที่ 1.1 หน่วยที่ 1 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
ชื่องาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
2. คอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
3. คอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผลจำแนกประเภทได้อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
4. จงอธิบายคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
5. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ........ 



 

กิจกรรมที่ 2.1 หน่วยที่ 2 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ เอกสาร เพ่ือใช้ใน งานโรงแรม 
ชื่องาน การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  

2. ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนะนำโปรแกรม 

2. การสร้างและบันทึกเอกสาร 

3. การแทรกข้อความและการจัดเอกสาร 

4. การแทรกวัตถุ 

5. การจัดพิมพ์เอกสาร 

3. ให้นักเรียนร่วมกันหาข้อมูลวิธีการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word ตามหัวข้อที่แต่ละ

กลุ่มได้รับ 

4. สาธิตการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word ตามหัวข้อที่ได้รับหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมที่ 2.2 หน่วยที่ 2 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ เอกสาร เพ่ือใช้ใน งานโรงแรม 
ชื่องาน การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนจัดทำบัตรลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม โดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word ตาม
ตัวอย่างภาพ 

 

 



 

 
 

 

 



 

กิจกรรมที่ 2.3 หน่วยที่ 2 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ เอกสาร เพ่ือใช้ใน งานโรงแรม 
ชื่องาน การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนจัดทำรายชื่อลูกค้าท่ีเข้าพัก และลูกค้าที่เช็คเอาท์ โดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft 
Excel ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ลูกค้าที่เข้าพัก และลูกค้าที่เช็คเอาท์ 

2. หมายเลขห้องพัก 

3. รายชื่อลูกค้า 

4. วันที่เข้าพัก 

5. เวลา 

6. วันที่ออก 

7. เวลา  

8. หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดที่ 2.1 หน่วยที่ 2 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบ เอกสาร เพ่ือใช้ใน งานโรงแรม 

ชื่องาน การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายประโยชน์ของ Microsoft Excel ในงานโรงแรม 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
2. จงอธิบายการทำงานของ Microsoft Excel  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
3. เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน Microsoft Excel มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
4. ฟังก์ชันพื้นฐานของ Microsoft Excel มีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ 4.1 หน่วยที่ 3 หน้า 1/1 

 วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (Computer for Hotel) 
รหัสวิชา 20701 2009 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปใน การบริหารงานโรงแรม 
ชื่องาน ระบบการบริหารจัดการโรงแรม 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  

2. ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. Nanosoft 

2. Easyfo 

3. Genius iHotel 

4. Hotelogix 

5. Smart Finder 

3. .ให้นักเรียนร่วมกันหาข้อมูลจัดทำลงใน Microsoft Power Point ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

- ข้อมูลบริษัท 

- ผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

4. นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

 


