
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส 20527307 วชิาสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารวิชาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  
ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 
จัดท าโดย 

 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

 
 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคิดเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2560 
 

 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
2.       
              ……………………… 
              (ผศ.สุจิน  สุนีย ์)        
               รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
               ...../................./2560 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
ค าน า 

 
 

การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ รหสัวชิา 20527307 
จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2559 

   การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
       ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
20527307    วชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
2.จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต     3 (2-2-5) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
             ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
    นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาท่ี2    ระดบัชั้นปวส.2,ปวส.1 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
  หอ้งปฏิบติั1    สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา20527307    วชิาสัมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ           จ  านวน  3   หน่วยกิต 
ปวส.1 ,ชั้นปวส. 2  สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40

) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

น า
ไป
ใช้

(5)
 

วเิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเม

ินค่
า(5

) 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดั
ประชุมสัมมนา  

 

5 5 4 - - - 5 4 23 3 8 

2. ขั้นตอนการจดัประชุม  
 

4 4 4 - - - 4 4 20 6 16 

3.  รูปแบบการจดัประชุมสัมมนา 
 

5 5 5 - - - 5 5 25 1 12 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั 
ประชุมสัมมนา 

4 4 4 - - - 5 4 21 5 12 

5. การจดัสถานท่ีและวตัถุประสงคใ์น  
การจดัประชุมสัมมนา 

 

5 5 4 - - - 4 4 22 4 8 

6.   การจดัสัมมนา 
 

5 5 5 - - - 5 4 24 2 16 

รวมคะแนน 28 28 26    28 25 124  72 
ล าดับความส าคัญ 1 1 2  

 
  1 3    

 
ค าอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 



 

 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
รหสัวชิา20527307       ช่ือวชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
จ านวนหน่วยกิต 3    หน่วยกิต        จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์     4  ชัว่โมง     72    ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดั
ประชุมสัมมนา  
  
 

1. บอกความหมายของการจดัประชุมสัมมนา 
2. อธิบายความส าคญัของการจดัประชุมสัมมนา  
3. ระบุวตัถุประสงคข์องการจดัประชุมสัมมนา  
4. คน้ควา้การจดัประชุมสัมมนาธุรกิจต่างๆ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ มีวนิยั 
6.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  ขั้นตอนการจดัประชุม  
 
 

 

1. บอกขั้นตอนการจดัประชุมสัมมนา 
2. 2.     อธิบายวธีิการเตรียมการประชุม 
3. 3.     วเิคราะห์การจดัประชุม 
4.  4.     จดัเตรียมการประชุมอยา่งเหมาะสม 
5.  5.     แสดงวธีิการเขียนรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง 
6.  6.    ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ ตรงต่อ 

      เวลา 
7. 7.    แสดงพฤติกรรมความรักสามคัคี มีความเป็น 
8.         ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด  
9.  

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  รูปแบบการจดัประชุมสัมมนา  
   

 

1. อธิบายรูปแบบการจดัประชุมสัมมนาวชิาชีพการ
โรงแรม 

2. ระบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง               
ในวชิาชีพการโรงแรมอยา่งเหมาะสม 

3. คน้ควา้ศพัทบ์ญัญติัเก่ียวกบัการประชุมสัมมนา 
4. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และความ 

สนใจใฝ่รู้ 



 

 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ประชุมสัมมนา 
     

 

1. บอกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการสัมมนา 
2. จดัท าหนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนาอยา่งถูกตอ้ง 
3. เขียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสัมมนา

เชิงวชิาชีพการโรงแรม  
4. ระบุก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพการ

โรงแรมอยา่งเหมาะสม 
5.  คน้ควา้ค ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด  กล่าวปิดการ

สัมมนา 
6. เขียนหนงัสือขอบคุณวทิยากร/รายงานผลการจดั

สัมมนา 
7. เปรียบเทียบความแตกต่างในค ากล่าวรายงาน  

กล่าวเปิด  กล่าวปิดการสัมมนา 
8. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทนและ

สนใจใฝ่รู้ 
9.  แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบใชท้รัพยากร

อยา่งประหยดัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน     การจดัสถานท่ีและวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัประชุมสัมมนา 
 

 

1. บอกลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัสถานท่ีท่ีดี  
2. อธิบายประโยชน์ของการใชอุ้ปกรณ์ในการจดั

ประชุมสัมมนา 
3. จ าแนกประเภทของอุปกรณ์ในการจดั

ประชุมสัมมนา  
4. ปฏิบติัการจดัห้องประชุมสัมมนา  จดัโตะ๊หมู่บูชา  
5.  ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ  มีความ

รับผดิชอบและสนใจใฝ่รู้ 
6. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองและเป็น

ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
วชิาชีพการโรงแรม 
    
 
 
 
 

1.   อธิบายขั้นตอนการจดัสัมมนา  
2.   แสดงขั้นตอนการจดัสัมมนาแบบต่างๆ 
3.   เขียนโครงการสัมมนาวชิาชีพการโรงแรม 
4.  ปฏิบติัการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพการ   
     โรงแรม 
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และสนใจใฝ่รู้ 
6.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองและเป็น 
       ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส20901005      วชิาสัมนาเชิงปฏิบัติการวชิาชีพ        หน่วยกติ 3 (2-2-5) 
ระดับช้ันปวส.2,ปวส.1      สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัประชุมสัมมนา 
 

3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 37 2 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน   ขั้นตอนการจดั
ประชุม    
 

3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 35 4 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน    รูปแบบการจดั
ประชุมสัมมนา 
 

4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 36 3 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัประชุมสัมมนา 
 

3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 34 5 

 
 
 



 

 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการ    การจดัสถานท่ีและวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัประชุมสัมมนา 
                

4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 33 6 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน   การจดัสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการวชิาชีพการโรงแรม   
 

4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 39 1 

 
รวม 

21 24 20 26 21 19 17 20 25 19 214  

ล าดับความส าคัญ 4 3 5 1 4 6 7 5 2 6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.วตัถุประสงค์รายวชิา 
1. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการเขียนโครงการในการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
2. เตรียมและจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
3. สรุปรายงานผลการจดัสัมมนาชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สร้างกระบวนการกลุ่ม 

 
  

2.  สมรรถนะรายวิชา 
1. เขียนโครงการจดัสัมมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 

2. เตรียมและจดัสัมมนารูปแบบต่าง ๆ 

3. สรุปรายงานผลการจดัสัมมนา 

 
  

3.ค าอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสัมมนา หน้าท่ีความรับผิดชอบและการประสานงานของ
ผูด้  าเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชส่้งอ านวยความสะดวกในการ
สัมมนา การจดันิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตวัอยา่ง การบรรยายพิเศษจากวิทยากรและปฏิบติั
ตามโครงการท่ีก าหนด และการสรุปรายงานผลการจดัสัมมนา 

 
 
  
 
  
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
          36   ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36  ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
90 ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีท าดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามส าคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
 
 

 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบค าถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1. ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพได ้
2. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการจดัตกแต่งสถานท่ีไดถู้กตอ้ง 
3. ผูเ้รียนเลือกรูปแบบการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพไดเ้หมาะสม  

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1. ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะปฏิบติัการจดัการสัมมนา 
2. ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในการจดัประชุมสัมมนา 
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกลยาเสพติด 
 

เง่ือนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนเลือกวธีิการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพการโรงแรมไดถู้กตอ้ง 
2.ผูเ้รียนจดัสถานท่ีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการไดเ้หมาะสมสวยงาม 
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีวินยั มีความรอบคอบ  มีความเอาใจใส่และสนใจใฝ่รู้  
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสัตย ์รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสัมมนา หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบและการประสานงานของผูด้  าเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส่้งอ านวยความสะดวกในการสัมมนา การจดันิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตวัอยา่ง การ
บรรยายพิเศษจากวทิยากรและปฏิบติัตามโครงการท่ีก าหนด และการสรุปรายงานผลการจดัสัมมนา 
    

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีมีการ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดย
ผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอน
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมถึงการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจในการท างาน
เป็นการสอนใหรู้้จกัการท างานเป็นทีม (STAD) (Student  Teams – Achievement  Division)และการ
สอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ย
ตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการน าเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการฝึกปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

      2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณาญาน(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                  3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

     2. ประเมินจากผลงานส าเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
                4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

    

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการท างานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ด็กเก่งปนกบัเด็กอ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนก าหนดความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 
 
 

 



 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   
1.ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีานสนเทศมาช่วยในการน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ 
2.ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้       
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิาสัมมนา
เชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัสัมมนา 
-ความหมายของการ
ประชุมสัมมนา 
-  ความส าคญัของการ
ประชุมสัมมนา 
-  ประโยชน์ของการ
ประชุมสัมมนา 
-  วตัถุประสงคข์องการ
ประชุมสัมมนา 
-  องคป์ระกอบในการจดั
ประชุมสัมมนา 
-  ลกัษณะการประชุมสัมมนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
-  เจตคติท่ีมีต่อการ
ประชุมสัมมนา   
-  มารยาทในการใชท่ี้ประชุม 
 
  

4 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียด ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัสัมมนา ดว้ยPower 
point 
5. ครูใหผู้เ้รียน ชมวีดีทศัน์การจดั
สัมมนาของหน่วยงานต่างๆแลว้ให้
ผูเ้รียนวิเคราะห์เป็นกลุ่มและส่งตวัแทน
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
6. ครูสรุปสาระส าคญัและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้การ
จดัประชุมสัมมนาธุรกิจต่างๆเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน ส่งตวัแทนน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป 
8.ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

 

3-6  บทท่ี 2   ขั้นตอนการจดั
ประชุมสมัมนา 
-  ขั้นตอนการจดัประชุม 
-  การตดัสินใจใหมี้การ

8 8 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

 



 

 

ประชุม 
-  การเตรียมการประชุม 
-  การจดัประชุม 
-  การเขียนรายงานการประชุม 
 
  
 
  

จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การจดัประชุมสัมมนา  โดยใชP้ower 
point และส่ือของจริง 
5.ชมวดีีทศัน์การประชุมของหน่วยงาน
ต่างๆ และศึกษาความแตกต่าง 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนวิเคราะห์ความ
แตกต่างในขั้นตอนการจดั
ประชุมสัมมนาเป็นกลุ่มและส่งตวัแทน
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนแสดง
ขั้นตอนการจดัประชุมและการเขียน
รายงานการประชุมโดยน าเสนอใน
สัปดาห์ต่อไป 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 

7-9 
 

บทท่ี 3 รูปแบบการจดั
ประชุมสัมมนา 
 -  โครงการสัมมนา 
-  เอกสารประกอบการสัมมนา 
-  รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
-  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา 
-  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสัมมนา 
-  หนงัสือเชิญวทิยากร 
-  ก าหนดการสัมมนา 
-  ค  ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด  
กล่าวปิดการสัมมนา 

6 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
วชิาชีพโรงแรม 
 5.ผูเ้รียนปฏิบติัการ เขียนโครงการ
สัมมนา โดยศึกษาจากอินเตอร์เน็ท
เพิ่มเติมและน าเสนอผลงานในชัว่โมง 
 

 



 

 

-  หนงัสือขอบคุณวทิยากร/
รายงานผลการจดัสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 
 

6.ผูเ้รียนฝึกเขียนหนงัสือเชิญเขา้ร่วม
สัมมนา  ค ากล่าวรายงาน  ค ากล่าวเปิด
กล่าวปิดการสัมมนา  หนงัสือขอบคุณ
วทิยากร และการเขียนรายงานผลการ
จดัสัมมนาและน าเสนอผลงาน เป็น
กลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน  
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย สาธิต  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 
 

10-11 
 
 

บทท่ี 4  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัประชุมสัมมนา 
 -  โครงการสัมมนา 
-  เอกสารประกอบการสัมมนา 
-  รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
-  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา 
-  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสัมมนา 
-  หนงัสือเชิญวทิยากร 
-  ก าหนดการสัมมนา 
-  ค  ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด  
กล่าวปิดการสัมมนา 
-  หนงัสือขอบคุณวทิยากร/
รายงานผลการจดัสัมมนา 

4 
 

4 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมสัมมนาดว้ย
power point 
5.แจกกแผน่ภาพหนงัสือเชิญวทิยากร
ก าหนดการสัมมนา ค ากล่าวรายงาน
หนงัสือใหผู้เ้รียนศึกษาและแสดงความ
คิดเห็น 
6.  ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

 
 



 

 

 
 
  
  

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 

12-13 
 

บทท่ี 5  การจดัสถานท่ีและ
วสัดุอุปกรณ์ในการจดั
ประชุมสัมมนา  
- การรับรู้ของผูเ้ขา้รับการ
ประชุมสัมมนา 
-  ประโยชน์ของการใช้
อุปกรณ์ 
-  ลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีดี 
-  ประเภทของอุปกรณ์การ
ประชุมสัมมนา 
-  หลกัการเลือกใชอุ้ปกรณ์
ประกอบการประชุมสัมมนา 
-  การจดัหอ้งประชุมสัมมนา 
-  การจดัสถานท่ีส าหรับการ
ประชุมสัมมนา 
-  การจดัโตะ๊หมู่บูชา 
 
  
 
 
 
 
 
  

   4     4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
ประชุมสัมมนา ดว้ยpower point 
5 .ใหผู้เ้รียนชมวดีีทศัน์และศึกษา
วธีิการใชอุ้ปกรณ์ในการจดั
ประชุมสัมมนา 
6.ครูใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มฝึกการจดัหอ้ง
ประชุมสัมมนา การจดัสถานท่ีและการ
จดัโตะ๊หมู่บูชา น าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียนและเปรียบเทียบผลงานส าเร็จ 
6.  ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต กิจกรรม
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
ทฤษฎีและปฏิบติั 

 
 

14-17  บทท่ี 6 การจดัสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการวชิาชีพการโรงแรม 
-นิทรรศการ  
-การอภิปราย 

8 8 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

 



 

 

- การศึกษากรณีตวัอยา่ง การ
บรรยายพิเศษจากวทิยากร 
-  การจดัสัมมนาส าหรับ
หน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจ 
 
  

จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการการ
จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพการ
โรงแรมดว้ยpower point และของจริง 
5.ครูใหผู้เ้รียนฝึกจดันิทรรศการ ฝึกการ
อภิปราย ศึกษาการบรรยายพิเศษจาก
วทิยากรเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
6. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

     
 

   เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย สังเกตการณ์  ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการเรียน
และฝึกปฎิบติักิจกรรม  
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
เลือกรูปแบบการจดัสัมมนาและเขียน
โครงการสัมมนาไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 

 



 

 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผน
กระบวนการท างานจดัประชุมสัมมนา
ตามรูปแบบท่ีก าหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

18  สอบปลายภาค 2 2 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎี และปฏิบติั 
 

 

 

 

 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 
 

สัปดาห์ท่ี18 30% 

 

 

 



 

 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการ วชิา สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ  
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 

 ขอ้มูลจากเอกสาร  ต าราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
 ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2546) หลกัการสมัมนา กรุงเทพมหานคร การศึกษา รชพร จนัทร์สวาง (2546)  

 ราชบณัฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร นานมีบุคส์พบัลิเคชนั   
สมคิด บางโม (2551) เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุม กรุงเทพมหานคร วทิยพฒัน์ 

 
 


