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รายละเอียดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมลูโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 3213005 การจัดการสวนหนา และหองพัก 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต ( 3 (2-2-5)) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยนาถวุทธิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
5. ภาคการศกึษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
 ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 มิถุนายน 2558 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโครงสรางการบริหารงานสวนหนาของโรงแรม 
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการการสํารองหองพัก การตอนรับ การลงทะเบียน และงาน    
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
    1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความสัมพันธระหวางฝายงานสวนหนากับฝายแมบาน และแผนก
ตางๆของโรงแรมที่เกี่ยวของ รวมถึงบริษัทนําเที่ยว และบริษัทตัวแทนการเดินทาง 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และการใชในทางปฏิบัติไดจริงในการดําเนินงานสวนหนาของ
โรงแรม และสามารถนําหลักการทางการปฏิบัติที่ไดไปใชอยางถูกตองตอไปในการทํางานบริการใน
อนาคต รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรูจริงจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ 
และประสบการณที่ด ีทั้งนี้อีกทางหนึ่งคือการที่นักศึกษาไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการเรียนรู
ในชั้นเรียน เพื่อไปประกอบการดําเนินในชีวิตประจําวันที่ถูกตองสมบูรณมากที่สุด 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการจัดองคการและหนาที่ วางนโยบายเกี่ยวกับอัตราคาหอง การแบงหนาที่ของ
พนักงานสวนหนา งานสํารองหองพัก วิธีการทําใบรับรองการจองหองพัก การจัดเก็บบัตร
ลงทะเบียน การจองหองพักเปนหมูคณะ การทํารับรองหองพักแบบตางๆ การจองหองผานกลุม
บริษัทบริษัทโรงแรมในเครือ (Chain Hotel) การยกเลิกการจอง การควบคุมสถานภาพของหองพัก 
การบริการดานสัมภาระของผูเขาพัก การบริการดานขาวสารและกิจกรรมตางๆของโรงแรม งาน
ดานการติดตอส่ือสาร การจัดทําบัญชี การเงิน บัญชีหองพัก รวมทั้งการคิดคาใชจายทุกชนิด จาก
แผนกตางๆเม่ือลูกคาประสงคจะออกจากโรงแรม มารยาทและคุณสมบัติของพนักงานสวนหนา 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศกึษาดวยตนเอง 

บรรยาย  
30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

สอนเสริม ตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ  
30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

การศึกษาดวยตนเอง  
75 ช่ัวโมง 

(3 ชม. * 15 สัปดาห) 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของนักศกึษา

เพิ่มเตมิ (ไมจํากดัชั่วโมง) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
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          • มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกิริยาและวาจาทีเ่หมาะสมตามกาลเทศะ 
          • มีวินัยตอการเรียน สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด 
          • รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชัน้เรียน 

1.2 วิธีการสอน 
 • ใชการสอนแบบส่ือสารสองทาง โดยเปดโอกาสใหนักศกึษาถามตอบและรวมแสดงความ

คิดเหน็ 
      •  อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ใหความสําคญัตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ือง

เวลา การเปดโอกาสใหนกัศึกษารวมแสดงความคิดเห็นและรวมรับฟงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
1.3 วิธีการประเมินผล 
 - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หและตรงเวลา 
 - มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถกูตองและเหมาะสม 
 - ประเมินผลการวิเคราะหกรณตีัวอยางปญหาทีเ่กิดข้ึน 
      - ประเมินผลจากการถาม และตอบปญหาภายในชัน้เรียน 
 - ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 • ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานสวนหนาของโรงแรม 
2.2 วิธีการสอน 
 •ใชการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ไดแก  การบรรยายรวมกับการส่ือสารสองทาง 

การศึกษาจากกรณีตัวอยาง และ การสอนแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง 
      •ใชการสอนโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 
      • การสอบยอย การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 
      • การทํางานมอบหมาย ประเภทงานกลุมและงานเดี่ยว 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดตางๆ อยางเปนระบบ เชน คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห  

คิดสรางสรรค เพื่อการปองกันและแกไขปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและการนําหลักสูตรไปใช 
3.2 วิธีการสอน 
 - การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
 - การสอนแบบมีสวนรวมการคิด วิเคราะหปญหาทีเ่กิดข้ึน 
 - วิเคราะหกรณีศกึษา การนําเสนอผลงาน  

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา 
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 • มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุม 
      • สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
      • มีพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเหน็ในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 
4.2 วิธีการสอน 
 • มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความรับผิดชอบในการทํางาน

ที่หลากหลาย 
      • จัดกจิกรรมการสอนที่สรางโอกาสใหนักศกึษาไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
      • สถานการณสมมติเพื่อใหฝกปฏิบัติเสมือนพนักงานจริง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
  • ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
      • ประเมินความรับผิดชอบจากงานมอบหมายรายบุคคลและกลุม 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 • สามารถคํานวณคิดราคาคาหองได 
      • สามารถคนควาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต็ เพื่อจัดทํารายงานและงานมอบหมายได 
5.2 วิธีการสอน 
 • การมอบหมายงานที่ตองการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       • การมอบหมายงานที่ตองนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจา 
5.3 วิธีการประเมินผล 
 • ประเมินในการสอบยอยและสอบปลายภาค 
       • ประเมินจากงานมอบหมายรายบุคคลและกลุม 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

1  อุตสาหกรรมบริการ 4 1.1) ปฐมนิเทศ 
1.2) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนกอนการสอน 
1.3) ลักษณะของการบริการในโรงแรม 
1.4) จุดประสงคการเขาพัก 
1.5) ประเภทและชนิดของโรงแรม 
1.6) ระบบพันธมิตรทางธุรกิจ 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

2  การแบงชนิดของ
หองพัก 

 

4 2.1) จํานวนและขนาดของเตียง 
2.2) หองพักแบบพิเศษ 
2.3) การกําหนดหมายเลขหองพัก 

อาจารยนาถวุทธ์ิ  
ปาลกะวงศ ณ 
อยุธยา 
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3 ระบบ Rhino 4 3.1) สถานะหองพัก 

3.2) Room Occupancy Rate 
3.3) รายไดหลักของโรงแรม 
3.4) อัตราคาบริการเก่ียวกับหองพัก 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

4 
 
 
 
 

แผนกบริการสวนหนา 4 4.1) ความสําคัญของแผนกสวนหนา 
4.2) การประสานงานของแผนกสวนหนา 
4.3) โครงสรางของแผนกสวนหนา 
4.4) หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
สวนหนา 
4.5) วงจรการทํางานของแผนกบริการสวน
หนา 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

5 พนักงานบริการสวน
หนา  

4 5.1) คุณลักษณะของพนักงานบริการสวน
หนา 
5.2) ความสัมพันธระหวางแผนกบริการสวน
หนากับหนวยงานอื่นในโรงแรม 
5.3) การใหบริการแขกและการทํางานของ
สวนหนา 
5.5) วงจรการใหบริการแขก 
5.6) ระบบการทํางานสวนหนาของโรงแรม 
5.7) เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานสวนหนาของ
โรงแรม 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

6 การเปรียบเทียบเวลา
มาตรฐานสากล 

4 6.1) Local Time To GMT 
6.2) GMT To Local Time 
6.3) การเปรียบเทียบเวลาทองถ่ินของแตละ
ประเทศกับเวลาทองถ่ินในประเทศไทย 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

7 สวนการสํารองหองพัก 4 7.1) ความหมายของการสํารองหองพัก 
7.2) ความสําคัญของการสํารองหองพัก 
7.3) จุดประสงคของการสํารองหองพัก 
7.4) ประเภทของผูสํารองหองพัก 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

  

Mid Term Examination 
8 
 
 

 

พนักงานสวนสํารอง
หองพัก 

4 8.1) คุณสมบัติ 
8.2) วิธีการสํารองหองพัก 
8.3) ประเภทของการสํารองหองพัก 
8.4) ระบบการสํารองหองพัก 
8.5) ขั้นตอนการสํารองหองพัก 
8.6) ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆในโรงแรม  

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 
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9 กระบวนการเขาพัก 4 9.1) สวนตอนรับ 
9.2) พนักงานตอนรับ 
9.3) ชนิดของผูเขาพัก 
9.4) เอกสารสําคัญของสวนตอนรับ 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

      10 การบริการระหวางการ
พัก 

4 10.1) การส่ือสารของแผนกสวนหนา 
10.2) เอกสารหรือขอมูลสําคัญตอการส่ือสาร
ของแผนกบริการสวนหนา 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

11  บัญชีผูเขาพัก 4 11.1) บุคลากรดานการบัญชีผูเขาพัก 
11.2) การบัญชีโรงแรม 
11.3) ประเภทบัญชีโรงแรม 
11.4) วงเงินจํากัด 
11.5) วงเงินการบัญชีของแผนกสวนหนา 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

12 รายการสําคัญ 4 12.1) รายการในชองเดบิต 
12.2) รายการในชองเครดิต 
12.3) การบันทึกและการเก็บขอมูล 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

13 การผานรายการ 4 13.1) การปรับรายการ 
13.2) ขอผิดพลาดเก่ียวกับแผนก 
13.3) ขอผิดพลาดเก่ียวกับจํานวนเงิน 
13.4) ขอผิดพลาดเก่ียวกับหองพัก 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

14 กระบวนการคืนหองพัก 4 14.1) การคืนหองพัก 
14.2) เอกสารในการคืนหองพัก 
14.3) การดําเนินการคืนหองพัก 
14.5) แขกหนี 
14.6) การคืนหองแบบเรงดวน  
14.7) ขั้นตอนการชําระเงิน 

อาจารย
นาถวุทธิ ์ 
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

      15 ผูตรวจบัญชีภาคคํ่า 
 

 
4 

15.1) หนาที่ความรับผิดชอบ 
15.2) บันทึกรายการคาหองพักและภาษี 
15.3) รายการทางบัญชี 
15.4) การประสานงานกับองคกรและตัวแทน
นําเที่ยว 

 
ทบทวนและสรุป 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

  

Final Examination 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.2, 2.3, 3.1 
1.2, 2.3, 3.1, 5.1  

- ทดสอบกลางภาค 
- ทดสอบปลายภาค 

8,  
16 

20% 
30% 

2 2.1, 2.2 
3.1, 3.2  
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 

- สอบปฏิบัติ และทดสอบยอย 
- ตรวจผลงานการนําเสนอ และ
การถาม - ตอบในชัน้เรียน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 1.1, 1.3 
2.1,3.1 
4.1, 5.1 

 

- การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ในชัน้เรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 

 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตาํราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรวบรวมโดย อาจารยนาถวุทธิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
2. เอกสารและขอมูลสาํคัญ 

- ธารีทิพย ทาก:ิ การจัดการงานสวนหนาของโรงแรม, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2549 
- ปยพรรณ กล่ันกล่ิน: การปฏิบัติงานและการจัดการสวนหนาของโรงแรม, โอเดียนสโตร, 

กรุงเทพฯ, 2546. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

-     VALLEN, GK & VALLEN, JJ: Check-in Check-out (Fifth Edition), Times Mirror    
      Higher Education Group, USA, 1996. 
- RENNER, P: Basic Hotel Front Office Procedures (Third Edition), Van Nostrand 

Reinhold, USA, 1994. 
-     WEISSINGER, SS: Hotel/Motel Operations: An Overview, South-Western    
      Publishing, USA, 1989. 
- ABBOTT, P & LEWRY, S: Front Office: Procedures, Social Skills and 

Management,Butterworth-Heinemann, UK, 1991. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีโ้ดยจัดกจิกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเหน็จาก

นักศึกษาไดดังนี ้
 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยทุธ ดังนี ้
 - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 - ผลการเรียนของนักศกึษา 
 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิใ์นรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี ้

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 
   ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา  
   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

    ตามขอ 4 
 - เปล่ียนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงเพื่อให    

   นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตความรูนีก้ับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 
        หรือผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 


