
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม รหสัวิชา ๒๐๗๐๑-๒113 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาการโรงแรม 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๕ 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวอรศรี  ผิวคำ 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑. วิชา การจัดกิจกรรมmiceในโรงแรม รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๑๓    จำนวน  ๓ หน่วยกิต 

 จำนวน  ๔ ช่ัวโมง 

๒. คำอธิบายรายวิชา 

             ความหมายความสำคัญ ลักษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการนำ

เที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การวางแผนการจัดการ การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการ

ดำเนินงานกอนการจัดงาน ระหว่างงาน และหลังการจัดงาน  

๓.จุดประสงค์รายวิชา 

      ๓.๑การเตรียมความพรอมด้านการจัดการอุตสาหกรรม MICE   

      ๓.๒การวางแผนและการบริหารการดำเนินงาน 

      ๓.๓ บอกขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดงานระหว่างงาน และหลังการจัดงาน 

      ๓.๔ สามรถประยุกต์ใช้ให้สอดคลองกับบริบทของ MICE 

๔.สมรรถนะของรายวิชา 

       ๔.๑บอกความหมายในเรื่อง MICE ความสำคัญของธุรกิจ MICE  

       ๔.๒บอกการเติบโตและบทบาทของธุรกิจ MICE 

       ๔.๓การจัดการธุรกิจ MICE ในรูปแบบต่าง ๆ 

       ๔.๔การวางแผนและการบริหารการดำเนินงาน 

       ๔.๕ การประยุกต์ใช้ให้สอดคลองกับบริบทของ MICE ในอุตสาหกรรมบริการไดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 



 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา การจัดกิจกรรมmiceในโรงแรม รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๑๓     จำนวน  ๓ หนว่ยกิต      จำนวน  ๔ 

ชั่วโมง 

                 พฤติกรรม 

 

ชื่อหน่วย 
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (MICE) 1 2 1    1 1 6 3 

องค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัด

ประชุมสัมมนา 

 1 1 2 1  1 1 7 2 

การเตรียมการจัดประชุมสัมมนา 1 3 1    2 2 9 1 

สถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา  1 1 1 2  2 2 9 1 

การดำเนินการประชุมสัมมนา 1 1 1 1   1 1 6  

การจัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบให้

รางวัล 

1 2 2    1 1 7 2 

กระบวนการการจัดการทองเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล 

1  1 2   1 1 6 3 

การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา 

(Exhibition) 

1  2    1 2 6 3 

แนวคิด หลักการ การวางแผนในการ

จัดนิทรรศการ 

 2 1    1 1 5 4 

รวม 6 12 11 6 3  8 8   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       



 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ

หน่วย 
 
 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  ความรู
ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ 
(MICE) 

8 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความ
เป็นมาของธุรกิจ (MICE) 
1.2 รู้และเข้าใจประเภทของmice 
 
 

1.1บอกความหมายและความรู
ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ (MICE) 

หน่วยที่ 2 องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
จัดประชุมสัมมนา  
 

6 1.1 รู้และเข้าใจองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจ 
 1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ประชุมสัมมนา 
 
 

1.1บอกความหมายและความรู้ 
องค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนา 

หน่วยที่ 3การ
เตรียมการจัด
ประชุมสัมมนา 
 

6 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมประชุม 
 1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดประชุมสัมมนา 
 
 

1.1 เตรียมการจัดประชุมสัมมนา 

หน่วยที่ 4.สถานที่
สำหรับการจัด
ประชุมสัมมนา 

6 
 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ 
1.2 รู้และเข้าใจในการจัดเตรียม
สถานที่การจัดงานการประชุม 
 
 

1.1 การเตรียมสถานที่สำหรับการ
จัดประชุมสัมมนา 

หน่วยที่ 5. 
การดำเนินการ
ประชุมสัมมนา 

6 
 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 
1.2 รู้และเข้าใจในการดำเนินการ
ประชุมสัมนา 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 การดำเนินการประชุมสัมมนา 



 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

 
 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที 6.การ
จัดรูปแบบการทอง
เที่ยวแบบให้รางวัล 
 

   6 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวในรูปแบบการ
ให้รางวัล 
1.2 รู้และเข้าใจในการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
รางวัล 
 

1.1 การจัดรูปแบบการทองเที่ยว
แบบให้รางวัล 

หน่วยที 7.
กระบวนการการ
จัดการทองเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล 

6 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการท่องเที่ยว 
1.2 รู้และเข้าใจในการจัดรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบรางวัล 
 

1.1 กระบวนการการจัดการทอง
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

หน่วยที 8.การจัด
นิทรรศการและการ
แสดงสินคา 
(Exhibition) 

3 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
นิทรรศการ 
1.2 รู้และเข้าใจในการจัดรูปแบบ
ในการแสดงสินค้า 
 

1.1 การจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินคา (Exhibition) 

หน่วยที 9.แนวคิด 
หลักการ การวางแผน
ในการจัดนิทรรศการ 

3 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการการ
วางแผน 
 1.2 รู้และเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ การวางแผนในการจัด
นิทรรศการ 
 

1.1 แนวคิด หลักการ การ
วางแผนในการจัดนิทรรศการ 

สอบปลายภาค 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 3 11 5.5 
๒ 5 5 2 12 6 
๓ 4 4 3 11 5.5 
๔ 4 4 2 10 5 
๕ 4 4 2 10 5 
6 5 4 2 11 5.5 
7 5 5 2 12 6 
8 5 5 2 12 6 
9 4 4 2 10 5.5 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (MICE) จำนวน 8 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

        1.1รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของธุรกิจ (MICE)  
        1.2 รู้และเข้าใจประเภทของmice 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1บอกความหมายและความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (MICE) 
  
3. เนื้อหา 
        3.1 บอกประวัติความเป็นมาของธุรกิจ (MICE) 
        3.2 อธิบายประเภทของธุรกิจ (MICE) 
        3.3 อธิบายความรู้ต่างๆเก่ียวกับของธุรกิจ (MICE) 
 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 บอกความหมายและความรูทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ 
(MICE)  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
         4.1 บอกประวัติ ความ เป็ นมาของธุ รกิ จ 
(MICE) 
        4.2 อธิบายประเภทของธุรกิจ (MICE) 
        4.3อธิบายความรู้ต่ างๆเกี่ยวกับของธุรกิจ 
(MICE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (MICE) จำนวน 8 ชัว่โมง 
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/8 นำเข้าสู่บทเรียน ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการเรียน
โครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลผู้เรียนร่วมอภิปรายความสำคัญ 
1.1 ความหมาย ความสำคัญของ 
MICE 
1.2 การจัดประชุมสัมมนา 
(Meeting Convention) 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

-Power point 
-เอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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. 
............................................................................................................................. ......................................

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

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

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

 
• ผลการสอนของครู 

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

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 



 

 
7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา 
 
 3. เนื้อหา 
           3.1อธิบายการจัดองค์กร 
           3.2อธิบายการองค์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกิจ 
           3.3อธิบายการจัดประชุมสัมมนา 
 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1อธิบายการจัดองค์กร 
4.2อธิบายการองค์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจ  
4.3อธิบายการจัดประชุมสัมนา 
  

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/3 
3/3 

1.1 องค์กรภายในประเทศ 
1.2 องค์กรระหว่างประเทศ 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
-เอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

- ทดสอบ
หลังเรียน 

 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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. 

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

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

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 



 

 
7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กบัท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

  ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเตรียมการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชัว่โมง  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมประชุม 
1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมสัมมนา  
 

2.สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 เตรียมการจัดประชุมสัมมนา 
 

3. เนื้อหา 
3.1บอกขั้นตอนการเตรียมงาน 
3.2บอกการเตรียมประชุม 
3.3อธิบายการจัดประชุมสัมมนาว่าต้องเตรียมไรบ้าง 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 เตรียมการจัดประชุมสัมมนา ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1บอกขั้นตอนการเตรียมงาน  
4.2บอกการเตรียมประชุม 
 4.3 อธิบายการจัดประชุมสัมนาว่าต้องเตรียมไรบ้าง 

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเตรียมการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/6 1.1 การเตรียมการก่อนการจัด 
1.2 การเตรียมการระหว่างการจัด 
1.3 การเตรียมการหลังการจัด 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 

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

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

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

 
   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ 
3.2 รู้และเข้าใจในการจัดเตรียมสถานที่การจัดงานการประชุม 
  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 การเตรียมสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา 
 
3. เนื้อหา 
          3.1อธิบายการสถานที่ในรูปแบบต่างๆ 
          3.2 อธิบายการเตรียมสถานที่สำหรับจัดประชุมและสัมนา 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1การเตรียมสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา 4.1 อธิบายการสถานที่ในรูปแบบต่างๆ 

4.2 อธิบายการเตรียมสถานที่สำหรับจัดประชุมและ
สัมมนา 

 

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่4 สถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-7/6 1.1 สถานที่จัดประชุมภายในประเทศ 
1.2 สถานที่จัดประชุมต่างประเทศ 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้น
สูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
-สมุดบันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

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

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 

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

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

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การดำเนินการประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

     1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

     1.2 รู้และเข้าใจในการดำเนินการประชุมสัมนา  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 

     2.1 การดำเนินการประชุมสัมมนา 

3. เนื้อหา 

   3.1อธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 

   3.2อธิบายการประชุมสัมนา 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 การดำเนินการประชุมสัมมนา ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1 อธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
4.2อธิบายการประชุมสัมนา 
 

 

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การดำเนินการประชุมสัมมนา จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/6 1.1 การดำเนินงานและ 
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 การติดตามและรายงานผล 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

 
- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

 ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบให้รางวัล(Incentive)จำนวน 6 ชั่วโมง 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
         1.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบการให้รางวัล 
         1.2 รู้และเข้าใจในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบรางวัล  
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1การจัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบให้รางวัล 
 
3. เนื้อหา 
          3.1อธิบายการจัดรูปแบบการท่องเที่ยว 
          3.2อธิบายการจัดแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบรางวัล 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1การจัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบให้รางวัล 4.1 อธิบายการจัดรูปแบบการท่องเที่ยว 

4.2 อธิบายการจัดแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบ
รางวัล 

 
 
 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 การจัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบให้รางวัล(Incentive)จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-11/6     1.1ความหมาย ความสำคัญ 
1.2 การจัดรูปแบบการทองเที่ยว 
แบบให้รางวัล 
1.3 โปรแกรม Incentive 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

 
- ทดสอบหลัง
เรียน 
-สมุดบันทึกผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 
............................................................................ ..................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…….................................................................................. ......................................................................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กบัท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

  

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  7 กระบวนการการจัดการทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จำนวน 6 ชั่วโมง 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท่องเที่ยว 
     1.2 รู้และเขา้ใจในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบรางวัล 
  
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1 กระบวนการการจัดการทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
  
3. เนื้อหา 
   3.1อธิบายขั้นตอนกระบวนการท่องเที่ยว 
   3.2อธิบายการจัดการท่องเที่ยวและรูปแบบของท่องเที่ยว 
   3.3อธิบายการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 กระบวนการการจัดการทองเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายขั้นตอนกระบวนการท่องเที่ยว 
4.2อธิบายการจัดการท่องเที่ยวและรูปแบบของ
ท่องเที่ยว 
4.3อธิบายการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7กระบวนการการจัดการทองเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-13/6    1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
1.2 สถานที่สำหรับการทองเที่ยว 
เพ่ือเป็นรางวัล 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 

 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 

 
- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเปน็ลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

  

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  8 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา (Exhibition) จำนวน 3 ชั่วโมง 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยที่   

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ 
1.2 รู้และเข้าใจในการจัดรูปแบบในการแสดงสินค้า  
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา (Exhibition) 
  

3. เนื้อหา 
   3.1อธิบายขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
   3.2อธิบายการจัดรูปแบบการแสดงสินค้า 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา 
(Exhibition)   

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
4.2อธิบายการจัดรูปแบบการแสดงสินค้า 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา (Exhibition) จำนวน 3 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14/3 1.1 ความหมายและความสำคัญ 
การจัดนิทรรศการและการแสดง 
สินคา 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 

 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 

 
- ทดสอบหลัง
เรียน 
-สมุดบันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 
......................................................................................................................................................... .....................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……............................................................................................................................................................... .........
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

 ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่  9 แนวคิด หลักการ การวางแผนในการจัดนิทรรศการ จำนวน 3 ชั่วโมง 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยที่   

 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการการวางแผน 
 1.2 รู้และเข้าใจในแนวคิด หลักการ การวางแผนในการจัดนิทรรศการ 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1 แนวคิด หลักการ การวางแผนในการจัดนิทรรศการ 
  

3. เนื้อหา 
   3.1อธิบายขั้นตอนการวางแผน 
   3.2อธิบายการจัดรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
   3.3อธิบายแนวคิด หลักการในการวางแผน 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1แนวคิด หลักการ การวางแผนในการจัด
นิทรรศการ    

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายขั้นตอนการวางแผน 
4.2อธิบายการจัดรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
4.3อธิบายแนวคิด หลักการในการวางแผน 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9 แนวคิด หลักการ การวางแผนในการจัดนิทรรศการ จำนวน 3 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/3 1.1 เทคนิคการสร้างความสนใจใน 
การจัดนิทรรศการ 
1.2 บทบาทของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัด 
นิทรรศการ 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน 
 

 
- ทดสอบหลัง
เรียน 
-สมุดบันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  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 
............................................................................. .................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................... .....................................................................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.ธุรกิจ MICE มีตัวย่อมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.M = Meeting การจัดการประชุม       ข.I = Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ค.C = Customer การจัดการประชุม     ง.E = Exhibition การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้า 
 
2.ความหมายของธุรกิจ MICE ข้อใดผิด 
ก.ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการประชุมองค์กร 
ข.การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จัดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้เดินทางจ่ายเงินเอง 
ค.การจัดการประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในอาชีพเดียวกัน 
ง.การจัดการแสดงสินค้าหรือบริการ 
 
3.ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.Association Meeting                      ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting                     ง.Business Meeting 
 
4.Congress เป็นการจัดประชุมองค์กรระดับนานาชาติ จัดอยู่ในการประชุมประเภทใด 
ก.Association Meeting                ข.Corporate Meeting 
ค.Government Meeting               ง.Business Meeting 
 
5.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานราชการ Government Meeting 
ก.โดนัลล์ ทรัมฟ์จากสหรัฐอเมริกา และเธเรซ่า เมย์จากอังกฤษ เดินทางมาประชุมร่วมกับรัฐบาลไทย 
ข.นางออง ซาน ซูจี และสมเด็จฮุนเซน เดินทางมาประชุมเรื่องแม่น้ำโขง 
ค.นายพงษ์พิทักษ์ ชาวนาจากอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ง.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีกองบัญชาการกองทัพบก 
 
6.ลักษณะ และบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
ข.พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 
ค.เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 
ง.โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดให้เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 



 

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการประชุมนานาชาติ (Convention) ที่ถูกต้องที่สุด 
ก.ลักษณะการประชุมของกลุ่มองค์กรอาชีพเดียวกัน 
ข.ลักษณะการประชุมหมุนเวียนตามจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ค.ลักษณะการประมูลเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ง.ลักษณะการประชุมตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 500 คน 
 
8.ความแตกต่างระหว่าง Convention กับ Meeting ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.Meeting เป็นการประชุมกลุ่มองค์กร แต่ Convention เป็นระดับนานาชาติ 
ข.รายได้จากการประชุม Convention จะสูงกว่า Meeting เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
ค.Meeting เป็นการจัดประชุมเพ่ือถกเถียงหาข้อเท็จจริง แต่ Convention เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
ง.Convention เป็นการประชุมขนาดเล็ก ซึ่ง Meeting เป็นการประชุมขนาดใหญ่ 
 
9.ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด 
ก.ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ       ข.ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
ค.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์            ง.ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค 
 
10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ก.เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวระดับบน 
ข.เป็นการสร้างภาระให้กับท้องถิ่นในการดูแลนักท่องเที่ยว 
ค.เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่อง 
ง.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

สปัดาหท์ี่

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


