
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
รหัสวิชา  20700 1006 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

จัดทำโดย 

นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว (English for Hotel and Tourism) 

รหัสวิชา  20700 1006 จำนวน  2 หน่วยกิต  จำนวน  3   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ สํานวนพ้ืนฐานเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยวการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวฝึก 
ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. รู้และเขา้ใจเกีย่วกบัคำศัพท ์สํานวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยวตาม

มาตรฐานสากล 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกีย่วกบคำศัพท ์สํานวนพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
2. ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว รหัสวิชา  20700 1006 
จำนวน  2  หน่วยกิต  จำนวน 3 ชั่วโมง สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม 2 3 1 - - - - 4 10 5 6 

2. คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ใน
งานโรงแรม 

3 
4 1 - - - - 5 13 4 9 

3. การให้ข้อมูลในงานโรงแรม 3 3 3 - - - 2 5 16 4 9 

4. ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 2 2 3 - - - 3 5 15 3 9 

5. คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว 

2 1 2 - - - 20 6 31 1 9 

6. การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 2 1 2 - - - 5 5 15 5 9 

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. หน่วยที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรงแรม 

6 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
โรงแรม   

แสดงความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโรงแรม 

2. หน่วยที่ 2 คำศัพท์
พ้ืนฐานและสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม 

9 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัคำศัพท์ ในงานบริการด้าน
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐาน
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

3. หน่วยที่ 3 การให้
ข้อมูลในงานโรงแรม 

9 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและ
มีสามารถในการใช้สำนวนและ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ใน
งานโรงแรม 

4. หน่วยที่ 4 ความรู้
เกี่ยวกบัสถานที่
ท่องเที่ยว 

9 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของประเภทห้องพัก สามารถนำ
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารเพื่อ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพัก
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้
สื่อสารทั่วไปสำหรับงานการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว 

5. หน่วยที่ 5 คำศัพท์
พ้ืนฐานและสำนวนที่
ใช้ในการท่องเที่ยว 

9 1.1 สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

แสดงความรู้ เกี่ยวกับ การต้อนรับ
แขกและการสำรองห้องพัก ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

6. หน่วยที่ 6 การให้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

9 1.1 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
1.2 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 
1.3 สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว 

สอบปลายภาค 3                -         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม  จำนวน 6 ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของธุรกิจโรงแรม   
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของโรงแรม  
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการ   
 
3. เนื้อหา 

3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงแรม 
3.2 ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม   
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรงแรม 
4.2 แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
โรงแรม  
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 ความหมายของโรงแรมได้ 
4.2 ประวัติความเป็นมาของโรงแรมได้ 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม  จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

รายวิชา  วธิีการให้คะแนนและวิธีการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที่ 1และการให้ความร่วมมือ
ของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 1  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน 
Power point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 



1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 1 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน
ร่วมกันทำกิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก  
Web  Guide หาความรู้เพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่  1   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  
1 ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       -    คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม        10     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 2 คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม  จำนวน 9 ชั่วโมง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ในงานบริการด้านการโรงแรม 
 2.2 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ
 2.4 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
3. เนื้อหา 
   3.1  คำศัพท์ ในงานบริการด้านการโรงแรม   
   3.2  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจที่พักแรมประเภทโรงแรม 
   3.3  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจร้านอาหาร 
    
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว 
4.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม 
4.2 อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจที่พักแรม
ประเภทโรงแรมได้ 
4.3 อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจอาหารได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม จำนวน  9   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 2 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 2  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1. ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 2 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  2   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 
 



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 3 เรื่อง  การให้ข้อมูลในงานโรงแรม  จำนวน  9  ชั่วโมง 

 

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 ได้อย่างถูกต้อง 
4.2นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและสามารถ
ประสานงานธุรกิจบริการได้ตามหลักวิธีปฏิบัติ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายลักษณะของห้องพักแต่ละประเภทได ้
4.2 จำแนกห้องพักแต่ละประเภทได้ 
4.3 อธิบายการประสานงานธุรกิจบริการได้ 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   การให้ข้อมูลในงานโรงแรม  จำนวน    9     ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของสำนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ว่ามีสำนวนใดเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใดบ้างใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 3  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 3 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคูร่่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่ 3  

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       16     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 ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน  9  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของธุรกิจโรงแรม   
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของโรงแรม  
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการ   
 
3. เนื้อหา 

3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงแรม 
3.2 ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม   
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวได ้
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน  9    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
9 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำการ

เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 4 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของห้องพักแต่ละประเภทเป็นอย่างไร 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 4  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 4 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคูร่่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่ 4   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว  จำนวน 9 ชั่วโมง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ในงานบริการด้านการทอ่งเที่ยว 



 2.2 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ
 2.4 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
3. เนื้อหา 
   3.1  คำศัพท์ ในงานบริการด้านการท่องเที่ยว   

  3.2  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
   3.3  การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน 
    
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว 
4.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
4.2 อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวได้ 
4.3 อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจบริการ
ขนส่งได้ 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานและสำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว จำนวน  9  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 5  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 5 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดีควรเป็นอย่างไร 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 5  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 5 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคูร่่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้

เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้

หน่วยที่  5   
3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 ครู

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน 9 ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  
3. เนื้อหา 

3.1 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
          3.2 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 นักเรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว  
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 บอกถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ 
4.2 บอกรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน  6  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17 
/6 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 6  

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ



2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 6 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถามถึง
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอำเภอ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 6  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 6 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคูร่่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้

เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้

หน่วยที่ 6   
3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 ครู

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
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. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................... .......
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
.....................................................…… 
 



 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) หน่วยที่ 1 หน้า 1/1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(English for Hotel and Tourism)รหัสวิชา 20700 1006 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม 
ชื่องาน Unit 1 

 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

1. Brad Pitt is from America, he’s American while Roger Federer was born in 
Switzerland, he’s.................... 

a. Switzerlander b. Swiss  c. Switer d. Switzer 
2. Hi! I’m Don from Bangkok. I am Thai. Nice to meet you. 

Hello! I’m Sunny from Phanomphen. I am..................Nice to meet you too. 
a. Cambodianer b. Cambonirn c. Cambodi d. Cambodian 
3. A: I plan to visit Kualalumpur this summer. I have a friend there. 

B: sounds good. Is he..........................or Thai? 
a. Malay  b. Malaysian c. Mal  d. Malaysien. 
4. A: ...............will you stay there?  B: About a week with his family. 
a. When  b. Where c. How long d. Whose house 
5. A: My name is Chandara. I’m glad to see you. ...............is your name? 

B: I’m Linda from Singapore. Glad to see you too. 
a. What  b. When c. Where d. How 
6. A: Well, There..........a nice beach at Kho Samed. I think you will enjoy it. 
a. have  b. has  c. are  d. is 
7. B: But I like to see the historical place in Thailand. Do you recommend me some? 

A: Well, there ......... a few temples in Bangkok you should visit like WatPraKaew and 
Wat Pho. 
a. are   b. is  c. have  d. has 

8. A: Please introduce yourself briefly. 
B: I’m Diana from Hong Kong. I can speak English and Chinese. 
A: .and ........ are you?  
B: I am 16 years old.  

a. How  b. how old c. how long d. how much 



9. The weather in Thailand .........generally hot and humid 
a. has   b. is  c. are  d. can 
10. Bangkok ................voted and accepted the most popular tourist site in Asia.  
a. Are   b. has  c. have  d. is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 

 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(English for Hotel and Tourism)รหัสวิชา 20700 1006 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม 
ชื่องาน Unit 2 

 

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

1. A : I think I am not feeling well. Sara.  B : We should go to that sign as soon as 
possible. 

 

a.   b.    c.  d.  
2. A : What happened?   B: I can’t find my luggage. Let’s go to………………… 

a.   b.    c.   d.  
 

3. A : I’m going to the nearest bank.  ……………………………….. B Just 5 minute walk from 
here. 
a. I’m tired.  b. Is it far from here?  c. It’s very hot.     d. Are you free? 
4. A: Well, .................................. 

B. Just turn left at the corner and walk ahead. It’s in front of you. 
a. How do I buy it?    b. How much is it? 
c. How long is it?    d. How can I get there?  

5. A : I’d like to visit WatPraKaew. What is the best way? 
B : It’s better for you to travel by ………….. from China town.  
a. taxi   b. air   c. train  d. flight 

6.  The tour operates daily from 9.00-16.00 except Monday.  The underlined word is……. 
a. sells  b. starts  c. opens d. buys 
7.   You can go there by any routes either no. 304 or 415.  The underlined word is……. 
a. river  b. canal   c. house  d. road 
8.   Well, you can …………..bus no. 77 from the bus stop here. 
a. look for  b. get in  c. watch out d. grow up 



9. However, you have to ……………. the bus when you see the department store. 
a. take off  b. pick out  c. get off d. get on. 
10. You have to walk …….the bridge, then walk……the park to see me there at the gate.  
a. across, under b. around, across c. through, around  d. across, through 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกหัดที่  หน่วยที่ 4 หน้า 1/1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(English for Hotel and Tourism)รหัสวิชา 20700 1006 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
ชื่องาน Unit 4 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

1. ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................  

2. ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 

3. ให้นักเรียนจำลองสถานการณ์นำเที่ยวนักท่องเที่ยวในพระมหาราชวัง เป็นภาษาอังกฤษ  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 



 

แบบฝึกหัดที่  หน่วยที่ 6 หน้า 1/1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(English for Hotel and Tourism)รหัสวิชา 20700 1006 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
ชื่องาน Unit 6 

 
คำชี้แจง จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. ให้นักเรียนวาดรูปสัญลักษณ์ท่ีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมาเป็นภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

2. ให้นักเรียนหารูปภาพ 1 รูปมาและบอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................... 

3. ให้นักเรียนจำลองสถานการณ์นำเที่ยวนักท่องเที่ยวกำลัง Check in the hotel เป็นภาษาอังกฤษ  
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 


