
 

 

 
 

แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
รหัส  10527207 วชิา ธุรกจิโรงแรม 2 

                                        (Hotel Business 2) 

 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวชิาการโรงแรม 

 

จดัทาํโดย 
 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 
 
 



 

 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
       หวัหนา้สาขาวิชาการโรงแรม 

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

 

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

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

 
2.       
       ……………………… 
       ( ผศ.สุจิน  สุนียง์ )        
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
           ...../................./2560 
 

 อนุญาต 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
คาํนํา 

 
 

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาธุรกิจโรงแรม 2  รหสัวิชา10527207 
จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2559 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชา การโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม     มหาวิทยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
     10527207    วิชา ธุรกิจโรงแรม  2 
2.  จํานวนหน่วยกติ 
      2      หน่วยกิต        2 (2-0-4) 
3.  หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชา  วิชาชีพ 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
     นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.  ภาคการศึกษา     ช้ันปีทีเ่รียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1       ระดบัชั้นปวช. 1 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
      ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน 
      หอ้งปฏิบติั 1     สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
               - 



 

 

 
1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 

รหสัวิชา  10527207     วิชา ธุรกิจโรงแรม 2                                            จาํนวน  2  หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 1  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1. ววิฒันาการของโรงแรม 
 

1 4 4 3 2 - 3 4 24 6 4 

2. ประเภทโรงแรมทีพ่กั 
 

5 5 5 5 - 2 5 5 32 1 6 

3. โครงสร้างองค์การโรงแรม 5 5 5 5 - - 5 4 29 3 4 

4. การดําเนินงานแผนกปฏิบัตกิารใน       
โรงแรม 
 

5 5 5 5 1   - 5 5   31 2 6 

5. รูปแบบการดาํเนินการและจัดการ
โรงแรม 

 

3 4 5 4 - - 4 4 24 5 4 

6. ความสําคญัของฝ่ายต่างๆในโรงแรม  4 5 4 4 - - 5 4 26 4 6 

7. อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโรงแรม 
 

3 4 4 2 - - 3 4 20 7 6 

            

รวมคะแนน 27 28 32 24 9 3 31 30 189  36 
ลาํดับความสําคญั 5 4 1 6 7 8 2 3    

 
คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา 10527203          ช่ือวิชา     ธุรกิจโรงแรม  2 
จาํนวนหน่วยกิต    2  หน่วยกิต     จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์  2  ชัว่โมง  36  ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ววิฒันาการของโรงแรม 
 

1. อธิบายลาํดบัการวิวฒันาการของโรงแรมใน
ประเทศไทย 

2. จาํแนกปัจจยัเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 
3. เปรียบเทียบการวิวฒันาการของโรงแรมแต่ละ

สมยัในประเทศไทย 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ รักษาความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5. แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ ขยนั อดทน  

มีความรับผดิชอบในการทาํงานและมีความเป็น
ประชาธิปไตย 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  ประเภทโรงแรมทีพ่กั 
 

 

1. อธิบายองคป์ระกอบประเภทโรงแรมท่ีพกั  
2. จาํแนกองคป์ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. วิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5.     แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้   
       ความประหยดั ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  โครงสร้างองค์การของโรงแรม 

 
 
 
 
 

1. อธิบายความหมายของนกัท่องเท่ียว 
2. ระบุลกัษณะสาํคญัของนกัท่องเท่ียว 
3. จาํแนกประเภทลกัษณะสาํคญัของนกัท่องเท่ียว

ประเภทต่างๆ 
4. วิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 
5. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความละเอียด รอบคอบ  



 

 

 6. แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ ประหยดั
ซ่ือสตัย ์และมีวินยั  

 
หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การดําเนินการแผนกปฏิบัติการ
ในโรงแรม 

 

1. อธิบายลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ 
2. จาํแนกประเภททรัพยากรการท่องเท่ียว 
3. ระบุทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในภาคต่างๆ 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั  อดทน รอบคอบ

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี 

ซ่ือสตัย ์ มีความมัน่ใจในตนเอง 
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  รูปแบบการดําเนินการและ
จัดการโรงแรม 
 

 

1. อธิบายความสาํคญัของการขนส่งในการท่องเท่ียว 
2. จาํแนกขอ้จาํกดัการขนส่งแต่ละประเภท 
3. สรุปประเภทการขนส่งท่ีเลือกใชใ้นการท่องเท่ียว 
4. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
5. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน   ความสําคญัของฝ่ายต่างๆใน
โรงแรม 
 

1. อธิบายความสาํคญัขอ้มูลขาวสารการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่ออุตสาหกรรม 
2.ระบุวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3.เลือกวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
4.  ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวินยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

5.   แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบมีความสามคัคี 
 
 
 



 

 

 
หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน  อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
โรงแรม 
 
 
 

1.  อธิบายความสาํคญัขอส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
2.  จาํแนกส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 
3เปรียบเทียบส่ิงอาํนวยความสะดวกแต่ละประเภท 

4.  ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน รักษา
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 
ความประหยดั ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 
 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  นโยบายการท่องเทีย่ว 
 

1.   อธิบายนโยบายการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
2.  จาํแนกขอ้มูลการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย 
3. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวินยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

4.   แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการโครงสร้างการบริหารอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 
 
 
 

1.  บอกความเป็นมาขององคก์ารบริหารอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 
2.  อธิบายโครงสร้างการบริหารอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
3. ระบุรายละเอียดโครงสร้างการบริหารอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
3.ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวินยัและมีความ
สนใจใฝ่รู้ 

4.   แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ อดทนและมี
ความรอบคอบมีความสามคัคี 
 

 



 

 

 
1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส 10527203    วชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        หน่วยกติ   2    (1-2-3) 
ระดับช้ัน   ปวช.1    สาขาวชิา   การโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

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 ความรู้พืน้ฐาน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

1 3 4 3 3 3 3 4 5 3 31 6 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  องค์ประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

3 5 3 5 4 3 3 5 5 3 39 2 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอนนักท่องเทีย่ว 

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

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  ทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ว 

4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 40 1 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอนการขนส่งเพือ่การ
ท่องเทีย่ว 

 
 

3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 33 5 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

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  ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเทีย่ว 

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

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเทีย่ว 
 

2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 30 7 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  นโยบายการ
ท่องเทีย่ว 
 

1 3 2 4 3 2 2 2 3 2 24 9 

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  โครงสร้างการ
บริหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 8 

             
รวม 24 35 28 38 31 26 25 30 37 24 298  
ลาํดับความสําคญั 8 3 6 1 4 6 7 5 2 7   

 
 



 

 

 

 
หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

1. จุดประสงค์รายวชิา 

              1.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้พื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว องคป์ระกอบ  
2.  ปัจจยัสนบัสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
3.  มีทกัษะในการปฏิบติังานกิจกรรมส่งเสริมการอาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
4.  มีเจตคติท่ีดีต่องานบริการและวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

   

2. มาตรฐานรายวชิา 
             1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ และพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และผลกระทบของ 
                 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
              2.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติังาน 
                   การท่องเท่ียว 

              3.  ประสานงานและปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามลกัษณะการอาชีพ 

                 
 

3.  คาํอธิบายรายวชิา 
 

                    ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย  ความสาํคญั และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริษทันาํ
เท่ียว  ตวัแทนการท่องเท่ียว  ธุรกิจโรงแรม และท่ีพกัอ่ืนๆ ธุรกิจขนส่ง  ธุรกิจการจาํหน่ายสินคา้ท่ีระลึก  
ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร  ธุรกิจสถานบนัเทิงและธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทรัพยากรการท่องเท่ียว  
ปัจจยัสนบัสนุนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
18 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36 ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
54 ชัว่โมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  1 ชัว่โมง / สปัดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
          1. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
          2. มีวินยั  ตรงต่อเวลา   เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
          3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
         4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
        5. ดูแลรักษาทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
        6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
        1. ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 
       2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม            
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
       3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา 
 
 



 

 

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

       1. ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจาก
การสงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
      2. ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     หลกัความพอประมาณ 
    1. ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
    2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
    3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
หลกัความมีเหตุผล 
    1. ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีในทอ้งถ่ินได ้
    2. ผูเ้รียนบูรณาการนาํความรู้ไปพฒันาตนเองและสงัคม ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    3. ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือในองคก์รต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
     1. ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
     2. ผูเ้รียนส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตนไดใ้หเ้ป็นท่ี    
        ตอ้งการของชุมชนได ้
     3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 

เงื่อนไขความรู้ 
     1. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
    2. ผูเ้รียนมีความรู้ในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่
    3. ผูเ้รียนมีความรู้ในการปฏิบติัตนและเป็นเจา้บา้นท่ีดี 
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
     1. ผูเ้รียนมีวินยั มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังาน     
      เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 
      2. ผูเ้รียนมีความสามคัคี  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีความซ่ือสตัยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 



 

 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ผลกระทบของอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองในชุมชน ทอ้งถ่ิน มีจิตสาํนึกท่ีดีในการเป็นเจา้ของ
ประเทศ  รวมถึงการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวท่ีมีในทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวต่อไป 

 
2.2 วธีิการสอน 

                 ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมีการ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดย
ผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอน
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  

 

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

             3.  ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการนาํเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการนาํเสนอผลงานและการปฏิบติังาน 
 

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



 

 

      2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณาญาน(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

     2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
                4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองและส่งเสริม      
       ประชาธิปไตยไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 



 

 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
   1.ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
   2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
   1. ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจและทนัสมยั 
2. ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลและโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
 
5.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 
4. ประเมินจากการพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 
 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
บทที ่1 ความรู้พืน้ฐาน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
-ความหมายและความสาํคญั
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-ประวติัความเป็นมาของการ
ท่องเท่ียว 
-ประเภทของการท่องเท่ียว 
-ความสาํคญัของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
ปฏิบัติ สืบคน้แหล่งท่องเท่ียว
และวเิคราะห์ความนิยมในการ
ท่องเท่ียว 

2 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียนการวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4.ผูเ้รียนช่วยกนัเล่าประสบการณ์ใน
การไปท่องเท่ียวคนละ 1 แห่ง เป็น
รายบุคคลใหผู้ส้อนและเพ่ือน ๆ ฟัง 

4.ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเป็น
รายบุคคล 
5. ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่ม 
6. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
7.ผูส้อนนาํเสนอโดยPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษาและสังเกตความแตกต่าง
ประเภทของการท่องเท่ียว 
8.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัประเภท
การท่องเท่ียวโดยใหผู้เ้รียนสืบคน้
แหล่งท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ทและ
วิเคราะห์ความนิยมในการท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ เป็นกลุ่ม 
9. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานและส่ง
ตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
10.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนศึกษาแหล่ง

 



 

 

ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียนเป็นรายบุคคลและนาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
12. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
13.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 14. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
15. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม 
ศึกษานอกสถานท่ี 

3-4 บทที ่2 องค์ประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
-นกัท่องเท่ียว 
-ทรัพยากรการท่องเท่ียวและ
แหล่งท่องเท่ียว 
- การคมนาคมขนส่ง 
-ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว
และการบริการ 
-ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
ปฏิบัติ  คน้ควา้แหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศไทยท่ีชาว
ต่างประเทศนิยม 
 
 
 
 
 

2 4 1. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
องคป์ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยใชส่ื้อ
Power  Point และแผน่ภาพ
นกัท่องเท่ียวใหผู้เ้รียนศึกษาและสงัเกต
ความแตกต่างในองคป์ระกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบั
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและใหผู้เ้รียนคน้ควา้แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีชาวต่างประเทศสนใจมา
เท่ียวในแต่ละฤดูจากอินเตอร์เน็ท เป็น
กลุ่ม  
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานผลการ

 



 

 

 
 
 
 

อภิปรายกลุ่มโดยส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
 

5-6 บทที ่3 
นักท่องเทีย่ว 
- ความหมายของนกัท่องเท่ียว 
- ประเภทของนกัท่องเท่ียว 
-ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ท่องเท่ียว 
ปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
นกัท่องเท่ียว 
 

2 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียวนาํเสนอโดยPower  Point  
ใหผู้เ้รียนศึกษาและสงัเกตความ
แตกต่างของนกัท่องเท่ียวประเภทต่างๆ 
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียวประเภทต่างๆ  
6. แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มโดยใหผู้เ้รียนจบั
กลุ่มเองตามสมตัรใจ 
7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม ผูส้อนคอยให้
คาํแนะนาํ 
8. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานผลการ
อภิปรายกลุ่มโดยส่งตวัแทนนาํเสนอ

 



 

 

ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน 
10. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
12. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
13. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
14.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล 
 

7-8 
 

บทที ่4ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
-ความหมายของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
-ลกัษณะของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
-ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
-ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย 
-การอนุรักษท์รัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
ปฏิบัติคน้ควา้และวเิคราะห์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัในภาคต่างๆ 
 

2    4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยากร
การท่องเท่ียว 
5.นาํเสนอภาพทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีสาํคญัในภาคต่างๆ 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน โดยใหเ้ดก็เก่งปนเดก็
อ่อน 
7.ใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์ทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
8.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัทรัพยากร
การท่องเท่ียว ในภาคต่างๆและนาํเสนอ
ขอ้มูล ดว้ยPower  Point  ใหผู้เ้รียน
ศึกษาและสงัเกตความแตกต่างของ

 



 

 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
9.ใหผู้เ้รียนจาํแนกและวิเคราะห์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีในทอ้งถ่ิน
ของตนเป็นกลุ่ม โดยมีผูส้อนคอยให้
คาํแนะนาํ 
10. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานผลการ
อภิปรายกลุ่มโดยส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปสาระสาํคญั
และประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
12. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
13.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 
 

9 
 

สอบกลางภาค 1     2 แบบประเมินผล ( ขอ้สอบ)  

10-11 
 
 

บทที ่5การขนส่งเพือ่การ
ท่องเทีย่ว 
- ความสาํคญัของการขนส่งใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
-ประเภทการขนส่งเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
 
ปฏิบัติวิเคราะห์เสน้ทางการ
ขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวในภาคต่างๆ 
 

2 
 

4 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ฉายวีดีทศันก์ารเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศต่างๆ ใหผู้เ้รียนสรุปการ
เดินทางท่ีผูเ้รียนคิดวา่ประเทศไทยควร
พฒันาระบบการขนส่งในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแบบใดเหมาะสมเป็น
รายบุคคล 
5. ครูจบักลุ่มใหเ้ดก็เรียนอ่อน กบัเดก็
เรียนเก่งรวมปนกนัทาํกิจกรรมและส่ง
ตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 



 

 

6.ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญั
และประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 
 

12-14 
 

บทที ่6ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเทีย่ว 
-ความสาํคญัขอ้มูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
-วิธีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียว 
ปฏิบัติคน้ควา้แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวจาก
แหล่งต่างๆและทาํแผน่พกั
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
  
 
 

2   4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
5.ผูส้อนนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียว  โดยPower  Point  และแจก
เอกสาร  แผน่พบัขอ้มูลการท่องเท่ียว
ใหผู้เ้รียนศึกษาและสงัเกตความ
แตกต่างใน การใหข้อ้มูล 
6.ผูส้อนนาํเสนอวีดีทศัน์ เก่ียวกบัการ
ใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว โดยใหผู้เ้รียน
สรุปและเลือกวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลโดย
ทาํแผน่พบัสถานท่ีท่องเท่ียวคนละ 1  
จงัหวดั โดยผูส้อนคอยใหค้าํแนะนาํ 
7. ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
8.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

 
 



 

 

 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 

15 บทท่ี 7ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
-ท่ีพกัแรม 
-อาหารและสถานบนัเทิง 
- การบริการนาํเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์
-สินคา้ท่ีระลึก 
-ระเบียบพิธีการเขา้ – ออก
ประเทศ 
ปฏิบัติประดิษฐข์องท่ีระลึก 
 

1 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
5.ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน  
ประดิษฐข์องท่ีระลึกกลุ่มละ 1 อยา่ง  
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
       ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช ้
วสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือมีในทอ้งถ่ินมาทาํ
ใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน  
หลกัความมีเหตุผล 
        ผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
พิจารณาจดัทาํของท่ีระลึก เพื่อจาํหน่าย
หรือมอบใหก้บันกัท่องเท่ียว โดย
ออกแบบไดเ้หมาะสม สวยงาม  
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
          ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
จดัทาํของท่ีระลึกได ้ 
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

 



 

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 

16 บทที ่8นโยบายการท่องเทีย่ว 
- นโยบายการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย 
-การวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
-ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ปัญหา
และแนวทางแกไ้ขปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ไทย 
ปฏิบัติแสดงละคร นาํเสนอ
แหล่งท่องเท่ียวใหก้บั
นกัท่องเท่ียว 
 
 
 

1 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบันโยบาย
การท่องเท่ียวของรัฐบาลไทย 
5.ครูใหผู้เ้รียนแสดงละครเป็นกลุ่มโดย
กาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียว 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย แสดงละครเป็นกลุ่ม 

 

17 บทที ่9 โครงสร้างการบริหาร
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย 
-.ความเป็นมาขององคก์าร
บริหารการท่องเท่ียว 
-กระบวนการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
ปฏิบัต ิ
 คน้ควา้องคก์ารภาคเอกชนท่ีเก่ีย

2 4 1. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
และกีฬาท่ีรัฐบาลดาํเนินกิจกรรม 
2.ใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็น
รายบุคคล 
3.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 

 



 

 

กบัการท่องเท่ียว (ทวัร์) 
 
 
 
 
 

. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างการ
บริหารอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยโดยใชส่ื้อPower  Point  
ใหผู้เ้รียนศึกษาและสงัเกตโครงสร้าง
การบริหารของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัผลงาน
ดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีรัฐบาล
ดาํเนินกิจกรรม 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนคน้ควา้องคก์าร
ภาคเอกชนท่ีจดักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว (ทวัร์) กลุ่มละ  1 องคก์ร  
ครูคอยใหค้าํแนะนาํ 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

18 สอบปลายภาค 1 2 แบบประเมินผล (ขอ้สอบ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค สปัดาห์ท่ี 18 30% 
 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
    1.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
2. หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
        นิศา  ชชักลุ.อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2557. 
         บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา .อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว. กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิชาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
,2548. 
         สุริยะ  เจียมประชานรากรและกรรณิการ์  ศีลพิพฒัน์ .อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว.กรุงเทพฯ:  ศูนยส่์งเสริม
วิชาการ , 2549. 
          75  เทศกาลงานประเพณทีัว่ไทยทีค่นไทยต้องไปสักคร้ัง  กระทรวงมหาดไทย 
                  เวบ็ไซด ์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

วิชาธุรกิจโรงแรม 2  รหัสวิชา 10527207 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช2559 
   

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560 
 

ครูผู้สอน นางปติญา      มังคละคีร ี
สาขาวิชา การโรงแรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชา การโรงแรม           ช้ัน  ปวช. 1 

จํานวนเตม็  ……..    คน  หอ้งเรียน ปฏบัิติ  1 
เวลาเรียน   วันพฤหัสบดี      เวลา13.00 – 15.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...................................    วันที่.....................................................  เวลา  13.00 – 15.00 น 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).    …. คน   เข้าเรยีน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน........................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   



 

 

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)   
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางปติญา  มังคละคีร)ี 

                                    อาจารย์ผู้สอน 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากทีสุ่ด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

 5  
มา

กที่
สุด

 

4  
มา

ก 

3 ป
าน

กล
าง

 

2  
น้อ

ย 

1 น
้อย

ที่ส
ุดห

รือ
ไม่

เลย
 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง    
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้    
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน    
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ    
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย    
5. เข้าสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา    
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้    
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน    
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน    
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน    
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้    
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14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง    
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม    
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน    
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน    
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน    
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน    
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง    
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน    
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

   

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)    

รวมคะแนน
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35)

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ดี                         (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 



 

 

 
 
 
 


