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รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา TIM 3306 รายวิชา การจัดการงานฝ่ายห้องพัก       

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ   

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา 1  ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา   TIM 3306  

ช่ือรายวชิาภาษาไทย การจัดการงานฝ่ายห้องพัก 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ Room Operations Management 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

  อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ ์กลุม่เรยีน  004 

   

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปดิสอนรายวชิา 1/2564   

  

๕.  สถานที่เรียน  

 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ Google Meet (Online) 
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รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิ

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

- มอบแผนการสอนอธิบายภาพรวมของเนื้อหาวิชา

ทัง้หมด 

- วัตถุประสงค์ของการเรยีนการจัดการงานฝ่าย

ห้องพัก / กฎกติกาและการให้คะแนน 

- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม และ

ความหมายของโรงแรม 

4 4 

เนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-

๑๙ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การเรยีนการสอนในชั้นเรียน

เป็นเรียนผ่านออนไลน์แทน 

โดยใช้โปรแกรม google 

classroom และ google 

meet เป็นหลัก 

-โครงสร้างโรงแรม และโครงสรา้งฝ่ายห้องพัก 

(Organization chart) 

-บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง

ส าคัญต่างๆ ใน Room Division Department 

4 4 

 

- คุณลักษณะของพนักงานส่วนหน้า (Front Office) 

- รอบการท างาน (Shift) 

- Hotel Site Inspection 

-การจัดท ารายงานคา่สถติิตอ่วันของพนักงาน

ต้อนรับส่วนหน้า (Log book) 

4 4 

 

-ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงานส่วนหน้า 

-การเปรียบเทียบเวลามาตราฐานสากล 

-รหัสเฉพาะในการสื่อสารของโรงแรม 

4 4 
 

- ส่วนส ารองห้องพัก (Reservation) รวมถงึการ

เลื่อนการจอง และการยกเลิกการจอง 

-กระบวนการเข้าพัก (Check in Process)  

-การบริการระหว่างการพัก  

-การจัดท าประวัติแขกพัก 

-การเรยีกเก็บค่าบริการ 

-กระบวนการคืนห้องพัก(Check out Process) 

4 4 

 

-การวางแผนก าหนดราคาขายของห้องพัก 

(Forecasting and Budgeting) 
4 4  
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หัวข้อ 

จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิ

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

- การให้บริการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ 

- การประสานงานกับองคก์รและตัวแทนน าเที่ยว 
4 4  

 สอบกลางภาค 

-งานแผนกแม่บ้านเบื้องต้น 

-ความส าคัญของแผนกแม่บา้น 

-บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-งานท าความสะอาดห้องพักแขก และส่วนกลาง 

-การปูเตียงแบบมาตราฐานสากล 

8 8 

 

- งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บา้น เช่น งานห้อง

ดอกไม้ งานเคร่ืองแบบพนักงาน งานซักรดี งานคน

สวน งานชา่ง เป็นต้น 

- สุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรม 

8 8 

 

ฝึกปฏบิัตงิานในสถานที่จรงิ 

4 4 

เนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-

๑๙ ท าให้ไม่สามารถสอนใน

ห้องเรียนได้ตามปกต ิจึง

ปรับรูปแบบการเรียนการ

สอนโดยให้นักศึกษาจัดท า

คลิปวิดีโอน าเสนอบทบาท

สมมติผ่าน Google Meet 

and YouTube 

มาตราฐานโรงแรมไทย พรบ.โรงแรม และ พรบ.ที่

เกี่ยวข้อง 
4 4  

แนวโน้มอนาคตธุรกจิที่พักแรม 4 4  

สอบปลายภาค 

 

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อตอ่ผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน

กรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 



 

Page | 4  
 

รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

 

๓. ประสิทธิผลของวธิสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ วธิสีอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง

จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็น

พนักงานบริการงานส่วนหน้าและ

พนักงานบริการส่วนหลังที่ดี ตลอดจน

ให้แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับปัญหา

และวิธกีารแก้ปัญหาในแผนกงานส่วน

หน้าและแม่บา้น            

  การแสดงบทบาทสมมติทางออนไลน์ 

นักศกึษาบางคนให้ความรว่มมือน้อย 

ฉะนัน้อาจจะปรับรูปแบบการ

น าเสนองานตามความเหมาะสม 

ความรู้ (๑)  บรรยายประกอบเอกสารการ

เรียนรูโ้ดยใชสื้่อการสอนออนไลน์ 

(๒)  มอบหมายให้จัดท าวิดีโอในการ

น าเสนองานเป็นกลุ่ม  

(๓)  ฝึกปฏบิัติ บรรยายและแสดง

บทบาทสมมุติ 

  เนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-๑๙ ท า

ให้ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้

ตามปกติ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นเรียน

ผ่านออนไลน์แทน โดยใชโ้ปรแกรม 

google classroom และ google meet 

เป็นหลัก และนักศกึษาสามารถรับชม

คลิปวิดโีอย้อนหลังเพื่อเป็นการ

ทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ทักษะทางปัญญา (๑) มีกจิกรรมต่างๆใช้ประกอบการ

เรียนการสอน วิเคราะห์และอภิปราย

แสดงความคดิเห็น 

(๒)  บรรยายและแสดงบทบาทสมมุติ 

   

ทักษะความสัมพันธ์     

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

(1)  มอบหมายงานที่ใช้ทักษะ

ความสัมพันธ์ให้มกีารเรยีนรูแ้ละ

ศึกษาร่วมกันตามเนื้อหารายวิชา 

(2)  สร้างสถานการณจ์ าลอง 

กรณีศึกษาและการก าหนดปัญหาให้

ผู้เรยีนได้มีการใชท้ักษะความสัมพันธ์
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รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วธิสีอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

พรอ้มสอดแทรกประสบการณ์ของ

อาจารยผ์ู้สอน 

(3)  พูดคุยกับผู้เรียนให้เห็นถึง

ความส าคัญและความจ าเป็นในการ

เรียนวิชานี้ 

ทักษะการวเิคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) มอบหมายงานโดยผู้เรยีนสามารถ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสมและระมัดระวัง  

(๒)  น าเสนอและอภปิรายรว่มกันใน

ชัน้เรียน 

   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 

วิทยาลัยฯ อาจจัดชั่วโมงการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่โรงแรม เพ่ือเป็นการได้ปฏิบัติและเข้าใจใน

กระบวนการท างานจริง และสามารถวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้การ

ประกอบอาชีพตอ่ไป     
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รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน   …37……    คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ……37……   คน 

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W).............-.................. คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คดิเป็นร้อยละ 

A - - 

A- 3 8.11 

B+ 15 40.54 

B 15 40.54 

B- 3 8.11 

C+ 1 2.70 

C - - 

C- - - 

D+ - - 

D - - 

D- - - 

F - - 

I - - 

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวธิกีารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
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รายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล 

  

 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

- ระยะเวลาที่ใชใ้นแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกวา่ที่

ก าหนดไว้ 

- สัญญาณอินเตอรเ์น็ตมีปัญหาในบางครัง้ 

- เนื่องจากมีการน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ท่ีอาจ 

ควบคุมเวลายาก และสัญญาณอินเตอรเ์น็ตหลุดบอ่ยครั้ง 

ท าให้การเรยีนการสอนไม่ตอ่เน่ืองในบางคร้ัง 

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

 

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทัง้ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

 

 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทัง้ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

  

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากขึน้พรอ้มกับกจิกรรมประกอบการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา เชญิวิทยากรภายนอกมาบรรยาย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใชใ้นการเรียนการ

สอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพิ่มเติม 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เพิ่มเติม 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph  

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph  

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/pcw-phqu-mwb  

 Google classroom link/code: https://classroom.google.com/c/MzY4OTQ3NDA2NzQx?cjc=kvysnni  

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

      

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ___________________________________________________ 

     link/screen capture _______________________________ 

 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

____________________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………                                ลงช่ือ...............................................  

      (อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์)                        (……………………………………………..) 

      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    วันที่........เดือน.............พ.ศ. .......                                    วันที่........เดือน.............พ.ศ. .......     

https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph
https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph
https://meet.google.com/pcw-phqu-mwb
https://classroom.google.com/c/MzY4OTQ3NDA2NzQx?cjc=kvysnni

