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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจดัการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 3213005 ก า รจั ด ก า รส่ ว น ห น้ า  แ ล ะ ห้ อ งพั ก  (Front Office and Room Division 

Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต ( 3 (2-2-5)) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์จริยา ตนัตวิราชยั 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี 1/2558 ชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ ศนูย์อดุมศกึษา จงัหวดัสมทุรปราการ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

1 มิถนุายน 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.1 เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม 
    1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการการส ารองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน และงาน    
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
    1.3 เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายงานสว่นหน้ากบัฝ่ายแม่บ้าน และแผนก
ตา่งๆของโรงแรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบริษัทน าเท่ียว และบริษัทตวัแทนการเดนิทาง 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรู้ และการใช้ในทางปฏิบตัิได้จริงในการด าเนินงานส่วนหน้าของ
โรงแรม และสามารถน าหลกัการทางการปฏิบตัท่ีิได้ไปใช้อย่างถกูต้องตอ่ไปในการท างานบริการใน
อนาคต รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้จริงจากผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีดี ทัง้นีอี้กทางหนึ่งคือการท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม รวมถึงการเรียนรู้
ในชัน้เรียน เพ่ือไปประกอบการด าเนินในชีวิตประจ าวนัท่ีถกูต้องสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการจัดองค์การและหน้าท่ี วางนโยบายเก่ียวกับอัตราค่าห้อง การแบ่งหน้าท่ีของ
พนักงานส่วนหน้า งานส ารองห้องพัก วิธีการท าใบรับรองการจองห้องพัก การจัดเก็บบัต ร
ลงทะเบียน การจองห้องพกัเป็นหมู่คณะ การท ารับรองห้องพกัแบบต่างๆ การจองห้องผ่านกลุ่ม
บริษัทบริษัทโรงแรมในเครือ (Chain Hotel) การยกเลิกการจอง การควบคมุสถานภาพของห้องพกั 
การบริการด้านสมัภาระของผู้ เข้าพัก การบริการด้านข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงแรม งาน
ด้านการติดตอ่ส่ือสาร การจดัท าบญัชี การเงิน บญัชีห้องพกั รวมทัง้การคิดคา่ใช้จ่ายทกุชนิด จาก
แผนกตา่งๆเมื่อลกูค้าประสงค์จะออกจากโรงแรม มารยาทและคณุสมบตัขิองพนกังานสว่นหน้า 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  
30 ชัว่โมง 

(2 ชม. * 15 สปัดาห์) 

สอนเสริม ตามความ
ต้องการของนกัศกึษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบตัิ  
30 ชัว่โมง 

(2 ชม. * 15 สปัดาห์) 

การศกึษาด้วยตนเอง  
75 ชัว่โมง 

(3 ชม. * 15 สปัดาห์) 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ 
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการของนกัศกึษา

เพิ่มเตมิ (ไมจ่ ากดัชัว่โมง) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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          • มีพฤตกิรรมการแสดงออกทางกิริยาและวาจาท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ 
          • มีวินยัตอ่การเรียน สง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
          • รับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน 
1.2 วิธีการสอน 
 • ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง โดยเปิดโอกาสให้นกัศกึษาถามตอบและร่วมแสดงความ

คดิเห็น 
      •  อาจารย์ปฏิบตัตินเป็นตวัอยา่งท่ีดี ให้ความส าคญัตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ือง

เวลา การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับฟังความคดิเห็นของนกัศกึษา 
1.3 วิธีการประเมินผล 
 - พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
 - มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
 - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
      - ประเมินผลจากการถาม และตอบปัญหาภายในชัน้เรียน 
 - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 • ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการด าเนินงานสว่นหน้าของโรงแรม 
2.2 วิธีการสอน 
 •ใช้การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่  การบรรยายร่วมกับการส่ือสารสองทาง 

การศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง และ การสอนแบบศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
      •ใช้การสอนโดยการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง (Learning by Doing) 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 
      • การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 
      • การท างานมอบหมาย ประเภทงานกลุม่และงานเด่ียว 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์  

คดิสร้างสรรค์ เพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอนและการน าหลกัสตูรไปใช้ 
3.2 วิธีการสอน 
 - การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
 - การสอนแบบมีสว่นร่วมการคดิ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
 - วิเคราะห์กรณีศกึษา การน าเสนอผลงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 • มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมายทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ 
      • สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 
      • มีพฤตกิรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นในชัน้เรียนได้อยา่งเหมาะสม 
4.2 วิธีการสอน 
 • มอบหมายงานรายบคุคลและกลุม่ เพื่อให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ความรับผิดชอบในการท างาน

ท่ีหลากหลาย 
      • จดักิจกรรมการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งกว้างขวาง 
      • สถานการณ์สมมตเิพ่ือให้ฝึกปฏิบตัเิสมือนพนกังานจริง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
  • ประเมินการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
      • ประเมินความรับผิดชอบจากงานมอบหมายรายบคุคลและกลุม่ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 • สามารถค านวณคดิราคาคา่ห้องได้ 
      • สามารถค้นคว้าและสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือจดัท ารายงานและงานมอบหมายได้ 
5.2 วิธีการสอน 
 • การมอบหมายงานท่ีต้องการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       • การมอบหมายงานท่ีต้องน าเสนอทัง้ในรูปเอกสารและด้วยวาจา 
5.3 วิธีการประเมินผล 
 • ประเมินในการสอบยอ่ยและสอบปลายภาค 
       • ประเมินจากงานมอบหมายรายบคุคลและกลุม่ 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1  อตุสาหกรรมโรงแรม 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 

2  ประเภทและชนิดของ
โรงแรม 

 
 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 
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3 ห้องพกั 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

4 
 

 

โครงสร้างองค์กร 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

5 แผนกบริการสว่นหน้า  4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 

6 สว่นส ารองห้องพกั 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

7 กระบวนการเข้าพกั 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

  

Mid Term Examination 
8 
 

 

การบริการระหวา่งการ
พกั 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 

9 บญัชีผู้ เข้าพกั 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 

      10 กระบวนการคืนห้องพกั 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

11  ผู้ตรวจสอบบญัชีภาค
ค ่า 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

12 การประสานงานกบั
องค์กรและตวัแทนน า
เที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power Point เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย 

อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

13 น าเสนอรายงาน 4 ถาม – ตอบ แสดงความคิดเห็น อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

14 น าเสนอรายงาน 4 ถาม – ตอบ แสดงความคิดเห็น อาจารยจ์ริยา 
ตนัติวราชยั 

      15 ทบทวนและสรุป 
 

4 สรุปเนือ้หารายวิชา อาจารย์
จริยา ตนัติว
ราชยั 

  

Final Examination 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
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 

- สอบปฏิบตั ิและทดสอบย่อย 
- ตรวจผลงานการน าเสนอ และ
การถาม - ตอบในชัน้เรียน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 1.1, 1.3 
2.1,3.1 
4.1, 5.1 

 

- การมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

- ธารีทิพย์ ทากิ: การจดัการงานสว่นหน้าของโรงแรม, ซีเอ็ดยเูคชัน่, กรุงเทพฯ, 2549 
- ปิยพรรณ กลัน่กลิ่น: การปฏิบตังิานและการจดัการสว่นหน้าของโรงแรม, โอเดียนสโตร์, 

กรุงเทพฯ, 2546. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไมมี่ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

-     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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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีโ้ดยจดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก

นกัศกึษาได้ดงันี ้
 - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
 - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 
 - ผลการเรียนของนกัศกึษา 
 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี  ้
 - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงั

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
   ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  
   โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี  ้
 - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ

    ตามข้อ 4 
 - เปล่ียนสลบัอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้    

   นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์ 
        หรือผู้ เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการตา่งๆ  

 


