
 

 

 
 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

รหัส  20527901 วชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
(Hotel and Tourism Industry) 

 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  
ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 

จัดท าโดย 
 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

 
บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 

 
 

ผู้บริหาร 
ความคิดเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

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

......./................./2561 
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2.       
        ……………………… 
      ( ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์จิน  สุนีย ์)        
         รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
        ...../................./2561 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 
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ค าน า 
 

 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  รหสัวชิา20527901 

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 
สาขาวชิา การโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
       20527901    วชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2.จ านวนหน่วยกติ 
       3    หน่วยกิต       3(3-0-6) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
          ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
กลุ่มรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
       นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี1       ระดบัชั้นปวส. กลุ่ม ม.6 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
   หอ้งปฏิบติั1    สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา 20527901    วชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว                                          จ  านวน  3   หน่วยกิต 
ชั้น ปวส.   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. ววิฒันาการของโรงแรม 
 

2 2 - 2 2 - 1 4 13 7 6 

2. การแบ่งประเภทโรงแรมท่ีพกั 
  
 

5 5 2 2 - 2 1 5 22 3 6 

3. โครงสร้างองคก์ารของโรงแรม 
 

5 5 1 2 - - 2 4 19 5 6 

4. การด าเนินการและการบริหารงานใน
โรงแรม  
 

5 5 3 4 1 - 3 5   26 1 9 

5. ความหมายและความส าคญัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

 

3 4 5 4 - - 4 4 24 2 9 

6. องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
 

4 3 4 4 - - 2 4 21 4 9 

      7.    ทิศทางการท่องเท่ียวไทยบนพื้น   
            ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3 4 2 2 - - 3 4 18 6 9 

            

รวมคะแนน 27 28 17 20 3 2 16 30 153  54 
ล าดับความส าคัญ 3 2 5 4 7 8 6 1    

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



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 20527901     ช่ือวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
จ านวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต       จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์      3  ชัว่โมง   54   ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน   ววิฒันาการของโรงแรม 

 
 

1. อธิบายล าดบัการววิฒันาการของโรงแรมใน
ประเทศไทย 

2. จ าแนกปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรม 
3. เปรียบเทียบการวิวฒันาการของโรงแรมแต่ละ

สมยัในประเทศไทย 
4. วเิคราะห์ความแตกต่างโรงแรมในประเทศไทย

และต่างประเทศ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทนรักษา

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ มีความรัก

สามคัคี  ความซ่ือสัตย ์ ความเป็นประชาธิปไตย 
 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การแบ่งประเภทโรงแรมท่ีพกั 
 

1. อธิบายเกณฑก์ารจดัประเภทโรงแรมท่ีพกั 
2. เปรียบเทียบอตัราราคาห้องพกั 
3. ระบุประเภทต่างๆของโรงแรมท่ีพกั 
4. วเิคราะห์การแสดงระดบัมาตรฐานของโรงแรม 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้  

มีความซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
1.  

 
 
 

2.  



 

 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  โครงสร้างองคก์ารของโรงแรม 
 

 
 
 
 
 

1. อธิบายโครงสร้างองคก์รของโรงแรม 
2. จ าแนกรายละเอียดโครงสร้างองคก์รโรงแรม 
3. ระบุต าแหน่งงานส าคญัในโรงแรม 
4. เขียนโครงสร้างองคก์รโรงแรมระดบัต่างๆ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ มีวนิยั อดทน 
6. แสดงพฤติกรรมมีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้

ประหยดัซ่ือสัตย ์และ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การด าเนินการและการ
บริหารงานในโรงแรม 
 

 
 

    

1. อธิบายการด าเนินการในโรงแรม 
2. จ าแนกแผนกงานต่างๆของโรงแรม 
3. ระบุหนา้ท่ีการปฏิบติังานในส่วนต่างๆภายใน

โรงแรม 
4. แสดงละครการท างานหนา้ท่ีต่างๆในโรงแรม 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ มีวนิยั  อดทน 

รอบคอบรักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี 

ซ่ือสัตย ์ หลา้แสดงออกและมีความมัน่ใจใน
ตนเอง 
 
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วย  ความหมายและความส าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 
 

1. อธิบายเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

2. ระบุรูปแบบของการท่องเท่ียวในลกัษณะต่างๆ 
3. จ าแนกความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว 
4. เปรียบเทียบรูปแบบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

 



 

 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
 

 
 
 

1. อธิบายองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. ระบุองคป์ระกอบสนบัสนุนของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
3.  จ  าแนกรูปแบบของการท่องเท่ียว 
4.   น าความรู้ดา้นการท่องเท่ียวไปประยกุตใ์ช ้ 
5.   ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวนิยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

6.   แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ มีความสามคัคี รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน ทิศทางการท่องเท่ียวไทยบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

1.  อธิบายแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ระบุการท่องเท่ียวชุมชนแบบพอเพียง 
3. จ  าแนกรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
4. วเิคราะห์ความแตกต่างของการท่องเท่ียวท่ีอยูบ่น
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.  ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน รักษา
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 
ความประหยดั ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส 20527901   วชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว      หน่วยกติ 3  ( 3-0-6 ) 
ระดับช้ันปวส.      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 ววิฒันาการของ
โรงแรม 

2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 31 7 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การแบ่งประเภท
โรงแรมท่ีพกั 
 

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

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอนโครงสร้างองคก์าร
ของโรงแรม 
 

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

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การด าเนินการและ
การบริหารงานในโรงแรม 
 

4 4 4 4 4 1 5 4 5 3 41 1 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน ความหมายและ
ความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 
 

5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 40 2 



 

 

 
 
 
 

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 ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  องคป์ระกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

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

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน  ทิศทางการท่องเท่ียว
ไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 32 6 

             
รวม 25 28 27 28 26 20 23 24 31 20 254  
ล าดับความส าคัญ 5 2 3 2 4 8 7 6 1 8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หมวดที ่ 2.  วตัถุประสงค์รายวชิาและสมรรถนะรายวชิา 
 

1.วตัถุประสงค์รายวชิา 
1.   มีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว 
2. มีความรู้ในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว 

 

 

2.สมรรถนะรายวชิา 
1. ระบุความส าคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว 

 
 

 
 

3.ค าอธิบายรายวชิา 
           ศึกษาเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลกัการ ประเภทของท่ีพกั งานบริการด้านท่ีพกัแรม
และ การท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว การประสานงานภายในองคก์ร
และธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 

  
  

 
 

 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
     54   ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
 - ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     108   ชัว่โมง 

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

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวนิยั  ตรงต่อเวลา   เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. ดูแลรักษาทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
6. 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.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้ง  
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวได ้
2.ผูเ้รียนบูรณาการน าความรู้ไปพฒันาตนเองและสังคม ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือในองคก์รต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียวในชุมชนของตนได ้
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 

เง่ือนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียว 
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีวินยั มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานเสร็จ 
   ตามเวลาท่ีก าหนด 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีความซ่ือสัตยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว งานบริการดา้น
ท่ีพกัและการจดัน าเท่ียว  ประเภทของท่ีพกัเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว รวมถึงการ
ประสานงานในองคก์รต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการท่องเท่ียว 

 

2.2 วธีิการสอน 
              ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีมีการเรียน
ภาคทฤษฎี แต่จ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนอภิปราย คน้ควา้ปฏิบติัควบคู่กนัไป วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การ
สอนแบบActive Learning โดยผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-
Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบ
Concept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การ
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  

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

            3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการน าเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการน าเสนอผลงานและการปฏิบติังาน 

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

      2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยให ้ 
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. ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองและส่งเสริม    
     ประชาธิปไตยไปพร้อมๆกนั 
     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. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   



 

 

 
 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจและทนัสมยั 
2.ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลและโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
 
5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
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 ในรายวชิาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
บทที ่1 ววิฒันาการโรงแรม 
1.   ววิฒันาการท่ีพกัสมยั
โบราณ 
2.   ววิฒันาการท่ีพกัและ
โรงแรมในองักฤษ 
3.   ววิฒันาการท่ีพกัและ
โรงแรมในอเมริกา 
4.   ววิฒันาการโรงแรมใน
ประเทศไทย 
  
ปฎบิัติ  น าเสนอประวติั
โรงแรมในประเทศไทยและ
ต่างประเทศท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 - 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
โรงแรมท่ีเคยพบเห็นและใหเ้ล่า
ประสบการณ์ในการเขา้พกัหรือท างาน
ในโรงแรม ท่ีพกัต่างๆ 
5. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
6. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัววิฒันาการ
ของโรงแรมโดยใชส่ื้อPower  Point  
ใหผู้เ้รียนศึกษาและสังเกตโรงแรมท่ีมี
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
7.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัโรงแรมท่ี
พกัรูปแบบต่างๆ 
9.ใหผู้เ้รียนสืบคน้เก่ียวประวติัโรงแรม
ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ี
สนใจ  วเิคราะห์ความแตกต่าง  สรุป
ขอ้มูลลงในCD   
10. ส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานในสัปดาห์
ต่อไป 
11. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ

 



 

 

หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
รับผดิชอบและเอาใจใส่ในการเรียน 
11. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
12.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
13. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้ควา้
โรงแรมท่ีสนใจเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
และสรุปขอ้มูลส่งในสัปดาห์ต่อไป 
14. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
15. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม 
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3-4 บทที ่2 การแบ่งประเภท
โรงแรมท่ีพกั 
1.  การแบ่งประเภทโรงแรม 
2.  เกณฑก์ารจดัประเภท
โรงแรม 
3.  ประเภทต่างๆของโรงแรม
ท่ีพกั 
4.  ระบบการด าเนินการจดั
มาตรฐานโรงแรม 
ปฏิบัติ  วเิคราะห์การจดั
มาตรฐานโรงแรมในประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 

6 - 1. ผูส้อนทบทวนบทเรียน 
2.ผูส้อนสนทนากบัประเภทโรงแรมท่ี
พกั 
3.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
5. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัประเภท
โรงแรมท่ีพกัโดยใชส่ื้อPower  Point   
6.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัโรงแรม  
ท่ีพกัแบบต่างๆ 
7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนวิเคราะห์ลกัษณะ
โรงแรมท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 
พร้อมยกตวัอยา่งใหช้ดัเจน  บนัทึก
ขอ้มูลลงในแผน่ CD มีผูส้อนคอยให้
ค  าแนะน า 
8.ส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 
9 .ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ

 



 

 

 
 
 
 

กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน
10. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน หาก
สอบไม่ผา่นใหท้ าการสอบใหม่อีกคร้ัง 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 12. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
 
 

5-6 บทที ่3 
โครงสร้างองคก์ารของ

โรงแรม    
1.   ปัจจยัก าหนดโครงสร้าง

องคก์รในโรงแรม 
3.   ต าแหน่งงานส าคญัใน
โรงแรม 
ปฏิบัติ  เขียนโครงสร้าง
องคก์รในโรงแรมท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 

6 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
โครงสร้างองคก์รของโรงแรม โดยใช้
ส่ือPower  Point   
5.ผูส้อนแจกแผน่ภาพโตรงสร้างองคก์ร
ของโรงแรมเตม็รูปแบบให้ผูเ้รียนทุก
กลุ่ม  
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนคน้ควา้และวเิคราะห์
โครงสร้างขององคก์รในโรงแรมท่ี
สนใจ กลุ่มละ 1 แบบ 
 โดย ผูส้อนคอยใหค้ าแนะน า 
7. ผูเ้รียนสรุปรายงานผลการอภิปราย
กลุ่มโดยส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานหนา้
ชั้นเรียน 
8.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน 
9. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย

 



 

 

แบบทดสอบ 
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
12.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล 
 

7-9 
 

บทที ่4 การด าเนินการและ
การบริหารงานในโรงแรม
    
1.แผนกส่วนหนา้ 
2.แผนกแม่บา้น 
3.แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4.ศพัทใ์นการปฏิบติังานใน
โรงแรม 
ปฏิบัติ  จดับอร์ดกิจกรรมส่วน
ต่างๆในงานโรงแรมพร้อม
ค าศพัทท่ี์ใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั 
การด าเนินงานแผนกปฏิบติัการใน
โรงแรมน าเสนอโดยใชส่ื้อPower  
Point   
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัการ
ท างานแผนกต่างๆในโรงแรม 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนจดับอร์ดกิจกรรม
และค าศพัทท่ี์ใชใ้นโรงแรมเป็นกลุ่ม 
และส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานส าเร็จ 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเปรียบเทียบ
ผลงานส าเร็จและสรุปแต่ละหวัขอ้
พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความพร้อม
เอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษา
ค าศพัทเ์พิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 

 



 

 

 
 
สอบกลางภาค 
 
 
 
  สอบกลางภาค   
 
 
 

12.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินผล ( ขอ้สอบ) 
 

10-12 
 
 

บทที ่5 ความหมายและ
ความส าคัญของอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 
1. ความหมายของการ
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
2.ความส าคญัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
.  
ปฏิบัติ  คน้ควา้ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวท่ีด าเนินกิจการใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

- 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัความหมาย
และความส าคญัของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว โดยใชส่ื้อPower  Point   
5.ผูเ้รียนคน้ควา้ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ี
ด าเนินกิจการในประเทศไทย 
 6.  ผูเ้รียนสรุปขอ้มูลบนัทึกลงในCD  
และส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียนกรณีสอบ
ไม่ผา่นใหส้อบใหม่อีกคร้ัง 
9. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10.ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง

 
 



 

 

ต่อไป 
 12.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่ม 

13-15 
 

บทที ่6 องคป์ระกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
1.องคป์ระกอบหลกัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว   
2  องคป์ระกอบสนบัสนุนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว                  
3.รูปแบบการท่องเท่ียว  
  ปฏิบัติ  น าเสนอบทความท่ี
สนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 

9 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัความส าคญั
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวโดยใชส่ื้อPower  Point   
6.ผูส้อนน าเสนอตวัอยา่งบทความท่ี
สนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว  ขอ้มูล
จากอินเตอร์เน็ท  แจกใหผู้เ้รียนศึกษา
ก่อน  
7.ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้   
8.  สรุปขอ้มูล  บนัทึกลงในCD ส่ง
ผูแ้ทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้น ใน
สัปดาห์ต่อไป.  
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมเปรียบเทียบ
ผลงานและผูส้อนสรุปสาระส าคญัและ
ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
10. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย   
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย   สัมภาษณ์
กิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 
 

 
 



 

 

16-17 บทท่ี 7 ทิศทางการท่องเท่ียว
ไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     12   ชัว่โมง 
1.  ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2.  แนวคิดและปรัชญาเก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง3.หลกั
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ปฏิบัติ  เขียนบทความ
เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบัทิศ
ทางการท่องเท่ียวไทยบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชส่ื้อpower  
point 
5 .ผูส้อนใหผู้เ้รียน เขียนบทความ
เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  คนละ  1  
บทความ 
7. ผูเ้รียนน าเสนอผลงาน 
หนา้ชั้นเรียนเป็นรายบุคคล 
8.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
9. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน หากสอบ
ไม่ผา่นใหท้ าการสอบใหม่อีกคร้ัง 
10.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
11. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียน คน้ควา้
การจดัแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน 
 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
       ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมในการ
น าเสนอผลงานมากข้ึน  

 



 

 

หลกัความมีเหตุผล 
        ผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งในการคน้ควา้
งานไดเ้หมาะสมและทนัเวลา 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
          ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
คน้ควา้และวเิคราะห์ผลงาน 
7. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย    
ถาม-ตอบ  อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรม
รายบุคคลและกลุ่ม 
 

18 สอบปลายภาค 
 

3 - แบบประเมินผล (ขอ้สอบ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค 
 
 

 สัปดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 18 30% 

 

 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 

         ขอ้มูลจากเอกสาร  ต าราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    

จิติตนนัท ์ นนัทไพบูลย.์ธุรกจิโรงแรม.กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่,2555 
นงคนุ์ช    ศรีธนาอนนัต.์การโรงแรมเบือ้งต้น.กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต,2550 
นิคม  จารุมณี.การท่องเทีย่วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว.กรุงเทพฯ:บริษทัโอเอสพร้ินต้ิงเฮาส์,2544 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราชตเ์อกสารการสอนชุดวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หน่วย

ท่ี 8-15.พมิพ์คร้ังที ่7:กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพพ์ฒันาหลกัสูตร,2550 
 

 
 


