
 

 

          

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   วิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  รหัสวิชา 20700-1001 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖5 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว         สาขาการโรงแรม 

 
                             ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2565 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 

 
 
 
 
 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 
 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 

(นางสาวสินนีาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 
หัวหน้าสาขาวชิาการโรงแรม 

……../………./………. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

(นายอรุณ  เกลื่อนพนัธ์) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

………/………./……….. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ…………………………………. 
(นายนิมิตร  ศรียาภัย) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
………./………./……….. 

 
 
 



 

 

คำนำ 

                แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐  จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

วิชาการจัดดอกไม้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2564  ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น หน่วย  5ประกอบด้วย .อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเบ้ืองต้น   อุตสาหกรรมการ

ขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว   ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   อุตสาหกรรมท่ีอำนวยความสะดวก

ทางการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณ

อย่างยิ่ง 

  

 

 

ณัฐริกา  โมอ่อน                                                                                   

                                                                                                         ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

                              แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
1.  ชื่อวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  รหสัวิชา  20700-1001  จำนวน  2 หน่วยกิต  จำนวน   3    ช่ัวโมง 
2.  คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ บริษัทนำ
เที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
สนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี 
 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2. จำแนกความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของธุรกิจทางตรงและธุรกิจทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประเภทของการท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน  
2. แจกแจงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างละเอียด 
3. จัดประเภทของนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
4. บรรยายความหมายความสำคัญ ประเภทองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยได้ 
5. จำแนกประเภทของธุรกิจขนส่งให้สอดคล้องกับการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 
6. จำแนกประเภทที่พักแรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
7. วิเคราะห์องค์ประกอบของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
8. อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์ได้อย่างละเอียด 
9. วิเคราะห์ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเพื่อดำเนินการจัดการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกใน

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
  
 
 

 

 

 



 

 

5.การวิเคราะหห์ลกัสูตร 

วิชา.อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว.....รหัสวิชา  20700-1001 จำนวน..2..หน่วยกิต.. จำนวน   3      ช่ัวโมง 
                 พฤติกรรม 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น 1 2 1    1 1 6 4 

อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 1 1 2 1  1 1 7 4 

ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1 3 1    2 2 9 1 

อุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 

 1 1 1 2  2 2 9 1 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

1 1 1 1   1 1 6 4 

รวม 3 8 5 4 3  7 7   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เบื้องต้น 

7 1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น 
 

1.1บอกความหมายอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเบื้องต้น 

หน่วยที่ 2 
อุตสาหกรรมการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยว 

8 1.1 รู้และเข้าใจการขนส่งแตล่่ะ
ประเภท 

1.1บอกความหมายของการขนสง่
เพื่อการท่องเที่ยวได ้

หน่วยที่ 3 ข้อมูล
ข่าวสารอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมลู
ข่าวสารอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 

1.1 สามารถจัดบอกข้อมูลข่าวสาร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได ้

หน่วยที่ 4. 
อุตสาหกรรมที่อำนวย
ความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

15 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
 

1.1 สามารถบอกด้านอุตสาหกรรม
ที่อำนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวในแต่ละรบูแบบได้ 

หน่วยที่ 5.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบั
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศไทย 
 

12 1.1 รู้และเข้าใจหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศไทย 

 

1.1 สามารถบอกช่ือหน่วยงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

สอบปลายภาค 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยท่ี ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 5 4 13 6.5 
๒ 4 5 4 13 6.5 
๓ 4 5 4 13 6.5 
๔ 4 5 4 13 6.5 
๕ 4 5 4 13 6.5 

รวม 30 4๐ 30 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       ๓๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(20 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       ๔๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๓๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกนั คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ ใบงาน 
 
 
 
 



 

 

 ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรือ่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น   จำนวน 6 ช่ัวโมง 
2. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของโรงแรมประเภทต่าง ๆ 
2.3 สามารถอธิบายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกบัการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสุาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 

3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของโรงแรมประเภทตา่ง ๆ 
          3.3 แสดงความรูเ้รื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3.4 แสดงความรูเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3.5 บอกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

 4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    4.2 ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    4.3 การให้การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5.2 แสดงความรู้ ความสำคัญของมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 
5.3 แสดงความรู้ บอกกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5.2 ความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว 
5.3 บอกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น   จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1  

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 1และการให้ความร่วมมอืของนักศึกษาใน
การทำกจิกรรม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

4.  ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1  
2.  ขั้นให้ความรู ้

1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 1 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คนร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนใหม้ีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  1   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มกบับันทกึ
คะแนน 

- หนังสือเรียนวิชางาน 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- ชุดการสอน Power 
point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 
 



 

 

 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี1 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเบื้องต้น   จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 1.  ข้ันนำเข้าสูบ่ทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการ
เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมอื
ของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 
3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อม
ให้เหตผุลประกอบ 
4.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 2  
2.  ข้ันให้ความรู ้
1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 2 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   
2. ผูส้อนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ 
1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน
ร่วมกันทำกจิกรรม  
2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  
Web  Guide หาความรูเ้พิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต 
4.  ข้ันสรปุและประเมินผล 
1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่  2   
3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2 
ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียนวิชา 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- ชุดการสอน Power 
point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 

-ทดสอบหลงั
หลักเรียน 

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

 
 
 



 

 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………

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

ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

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



 

 

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
.................................................................................................................. ..........................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว คืออะไร 

ก.การท่องเท่ียว                         

ข.การทำสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า 

ค.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ง.โรงงาน ลูกค้า สินค้า และการขนส่ง 

2.โรงงาน หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                    ข.นักท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม                                            ง.การขนส่งสินค้า 

3.ลูกค้า หมายถึงอะไร 

ก.การขนส่งสนิค้า                  ข.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม        ง.นักท่องเท่ียว 

4.สินค้า หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ข.การขนส่งสินค้า 

ค.นักท่องเท่ียว                                                 ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

 



 

 

5.การขนส่ง หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ข.การบริการนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะ 

ค.นักท่องเท่ียว 

ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

6.“อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ท่ีจำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 มาตรา 4 ให้ความหมายว่าอย่างไร 

ก.อุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมี
ค่าตอบแทน 

ข.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณชิย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ค.อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 

ง.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

7.ประกอบหลักของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.5                   ข.6 

ค.7                   ง.8 

8.องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.6                   ข.5 

ค.4                   ง.3 

9.นักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร 

ก.Tourist                             ข.Excursionist 

ค.Visitor                              ง.Traveler 

 



 

 

10.สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว มีอะไรบ้าง 

ก.ประวัติศาสตร์ และศาสนา              ข.ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ค.ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน              ง.ถูกทุกข้อ 

 

 

                                          แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
  

 
ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 

             (.....................................................................................) 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3.2 มีความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว 
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจสามารถบอกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
         4.2 มีความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว 
         4.3 มีความรู้ ความเข้าใจสามารถบอกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  5. เนื้อหา 
    5.1 ประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    5.2 ความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว 
    5.3 บอกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
6.2 อธิบายถึงลกัษณะเฉพาะของโรงแรมประเภท
ต่าง ๆ 
6.3 แสดงความรูเ้รื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
6.4 แสดงความรูเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิารใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
6.5 บอกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได ้
6.2 ลักษณะเฉพาะของโรงแรมประเภทต่าง ๆ  
6.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว   จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกจิกรรม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

4.  ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 2  
2.  ขั้นให้ความรู ้

1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 2 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คนร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนใหม้ีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  2   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มกบับันทกึ
คะแนน 

- หนังสือเรียนวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- ชุดการสอน Power 
point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

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

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………

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

ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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



 

 

 
• ผลการสอนของคร ู

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

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

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

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว คืออะไร 

ก.การท่องเท่ียว                         

ข.การทำสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า 

ค.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ง.โรงงาน ลูกค้า สินค้า และการขนส่ง 

2.โรงงาน หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                    ข.นักท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม                                            ง.การขนส่งสินค้า 

3.ลูกค้า หมายถึงอะไร 

ก.การขนส่งสนิค้า                  ข.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม        ง.นักท่องเท่ียว 

4.สินค้า หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ข.การขนส่งสินค้า 

ค.นักท่องเท่ียว                                                 ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

 

 



 

 

5.การขนส่ง หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ข.การบริการนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะ 

ค.นักท่องเท่ียว 

ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

6.“อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ท่ีจำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 
มาตรา 4 ให้ความหมายว่าอย่างไร 

ก.อุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมี
ค่าตอบแทน 

ข.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณชิย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ค.อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 

ง.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

7.ประกอบหลักของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.5                   ข.6 

ค.7                   ง.8 

8.องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.6                   ข.5 

ค.4                   ง.3 

9.นักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร 

ก.Tourist                             ข.Excursionist 

ค.Visitor                              ง.Traveler 

 



 

 

10.สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว มีอะไรบ้าง 

ก.ประวัติศาสตร์ และศาสนา              ข.ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ค.ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน              ง.ถูกทุกข้อ 

 
 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1  การเดินทางของนักทอ่งเที่ยว 
3.2  ความหมายของนักท่องเที่ยว 
3.3 ประเภทสทิธิของนักท่องเที่ยว 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1  ความหมายของนักท่องเที่ยว 
4.2 ประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
4.3 กฎหมายและสิทธิของนกัท่องเที่ยว 

 
  5. เนื้อหา 

5.1  ความหมายของนักท่องเที่ยว 
5.2 ประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
5.3 กฎหมายและสิทธิของนกัท่องเที่ยว 

6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1ความหมายของนกัท่องเที่ยว 
6.2 ประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
6.3 กฎหมายและสิทธิของนกัท่องเที่ยว 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1ความหมายของนกัท่องเที่ยว 
6.2 ประเภทการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
6.3 กฎหมายและสิทธิของนกัท่องเที่ยว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 3  

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 1และการให้ความร่วมมอืของนักศึกษาใน
การทำกจิกรรม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

4.  ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 3  
2.  ขั้นให้ความรู ้

1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 3 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คนร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนใหม้ีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  3   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มกบับันทกึ
คะแนน 

- หนังสือเรียนวิชา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- ชุดการสอน Power 
point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

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

 
 
 
 



 

 

 
 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………

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

ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

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



 

 

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
.................................................................................................................. ..........................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว คืออะไร 

ก.การท่องเท่ียว                         

ข.การทำสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า 

ค.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ง.โรงงาน ลูกค้า สินค้า และการขนส่ง 

2.โรงงาน หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                    ข.นักท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม                                            ง.การขนส่งสินค้า 

3.ลูกค้า หมายถึงอะไร 

ก.การขนส่งสนิค้า                  ข.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม        ง.นักท่องเท่ียว 

4.สินค้า หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ข.การขนส่งสินค้า 

ค.นักท่องเท่ียว                                                 ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

 



 

 

5.การขนส่ง หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ข.การบริการนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะ 

ค.นักท่องเท่ียว 

ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

6.“อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ท่ีจำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 มาตรา 4 ให้ความหมายว่าอย่างไร 

ก.อุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมี
ค่าตอบแทน 

ข.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณชิย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ค.อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 

ง.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

7.ประกอบหลักของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.5                   ข.6 

ค.7                   ง.8 

8.องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.6                   ข.5 

ค.4                   ง.3 

9.นักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร 

ก.Tourist                             ข.Excursionist 

ค.Visitor                              ง.Traveler 

 



 

 

10.สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว มีอะไรบ้าง 

ก.ประวัติศาสตร์ และศาสนา              ข.ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ค.ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน              ง.ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 

                                             แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

  
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง อุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1  สามารถอธิบายมาตรฐานธุรกจิขนสง่ 
3.2 อธิบายรูปแบบการคมนาคมขนสง่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1 บอกมาตรฐานธุรกจิขนสง่ 

4.2 อธิบายรูปแบบการคมนาคมขนสง่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  5. เนื้อหา 
  5.1 มาตรฐานธุรกิจขนส่ง 
  5.2รูปแบบการคมนาคมขนสง่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  
     
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.2 บอกมาตรฐานธุรกจิขนสง่ 
6.2อธิบายรปูแบบการคมนาคมขนส่งใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

   6.1 บอกมาตรฐานธุรกจิขนส่ง 
   6.2 อธิบายรูปแบบการคมนาคมขนสง่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 อุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวกทางการทอ่งเที่ยว จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

1/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 4  

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 4 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกจิกรรม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

4.  ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 4  
2.  ขั้นให้ความรู ้

1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 4 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คนร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนใหม้ีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  4   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  4 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มกบับันทกึ
คะแนน 

- หนังสือเรียนวิชา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- ชุดการสอน 
Power point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………

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

ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

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



 

 

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
.................................................................................................................. ..........................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว คืออะไร 

ก.การท่องเท่ียว                         

ข.การทำสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า 

ค.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ง.โรงงาน ลูกค้า สินค้า และการขนส่ง 

2.โรงงาน หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                    ข.นักท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม                                            ง.การขนส่งสินค้า 

3.ลูกค้า หมายถึงอะไร 

ก.การขนส่งสนิค้า                  ข.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม        ง.นักท่องเท่ียว 

4.สินค้า หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ข.การขนส่งสินค้า 

ค.นักท่องเท่ียว                                                 ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

 



 

 

5.การขนส่ง หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ข.การบริการนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะ 

ค.นักท่องเท่ียว 

ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

6.“อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ท่ีจำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 มาตรา 4 ให้ความหมายว่าอย่างไร 

ก.อุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมี
ค่าตอบแทน 

ข.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณชิย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ค.อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 

ง.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

7.ประกอบหลักของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.5                   ข.6 

ค.7                   ง.8 

8.องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.6                   ข.5 

ค.4                   ง.3 

9.นักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร 

ก.Tourist                             ข.Excursionist 

ค.Visitor                              ง.Traveler 

 



 

 

10.สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว มีอะไรบ้าง 

ก.ประวัติศาสตร์ และศาสนา              ข.ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ค.ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน              ง.ถูกทุกข้อ 

 
 
 
                                          แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
 

 
ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 

             (.....................................................................................) 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทย 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัท่องเที่ยว 
3.2 ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนกัท่องเที่ยว 

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 บอกความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนกัท่องเทีย่ว 
4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัท่องเที่ยว 

  5. เนื้อหา 
5.1 ความสำคัญของของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบันักทอ่งเทีย่ว 
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัท่องเที่ยว 

6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1 ความสำคัญของของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
นักท่องเที่ยว 
6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัท่องเที่ยว 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว 
6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัท่องเที่ยว  

 
 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทย จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1  

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 1และการให้ความร่วมมอืของนักศึกษาใน
การทำกจิกรรม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

4.  ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1  
2.  ขั้นให้ความรู ้

- หนังสือเรียนวิชา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- ชุดการสอน Power 
point) 
- โปรเจคเตอร ์
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
- บัตรคำภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

1.  ผูส้อนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 1 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้

1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คนร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมลูจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนใหม้ีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูส้อนใหผู้้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  1   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มกบับันทกึ
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………

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

ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
..............……......................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………......................................................................................................................................... ...................…………
………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
..…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว คืออะไร 

ก.การท่องเท่ียว                         

ข.การทำสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า 

ค.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ง.โรงงาน ลูกค้า สินค้า และการขนส่ง 

2.โรงงาน หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                    ข.นักท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม                                            ง.การขนส่งสินค้า 

3.ลูกค้า หมายถึงอะไร 

ก.การขนส่งสนิค้า                  ข.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค.ผลผลิตจากอุตสาหกรรม        ง.นักท่องเท่ียว 

4.สินค้า หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ข.การขนส่งสินค้า 

ค.นักท่องเท่ียว                                                 ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

 

5.การขนส่ง หมายถึงอะไร 

ก.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ข.การบริการนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะ 

ค.นักท่องเท่ียว 

ง.ผลผลิตจากอุตสาหกรรมหรือการบริการ 



 

 

6.“อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ท่ีจำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 มาตรา 4 ให้ความหมายว่าอย่างไร 

ก.อุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมี
ค่าตอบแทน 

ข.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณชิย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ค.อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 

ง.แหล่งท่ีผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

7.ประกอบหลักของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.5                   ข.6 

ค.7                   ง.8 

8.องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีกี่ประการ 

ก.6                   ข.5 

ค.4                   ง.3 

9.นักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร 

ก.Tourist                             ข.Excursionist 

ค.Visitor                              ง.Traveler 

10.สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว มีอะไรบ้าง 

ก.ประวัติศาสตร์ และศาสนา              ข.ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ค.ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน              ง.ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 



 

 

 


