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แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม (English for Housekeeping)  
รหัสวิชา  10527403 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 
 

จัดท าโดย 
 

นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม  
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลักษณะรายวิชา 
1.  รหัสและชื่อวิชา            10527403 ภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม 
2.  สภาพรายวิชา               หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน              หมวดทักษะชีวิต   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2 ชั่วโมง   ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16 สัปดาห์    
6. จ านวนหน่วยกิต              3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา    
   1. มีความรู้ความเข้าใจค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม 
   2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านโรงแรม 
   3. เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านโรงแรม 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม 
 2. ใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม 
 3. กรอกแบบฟอร์ม เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม ให้บริการข้อมูลอ่ืน ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม  ค าศัพท์  ภาษาอังกฤษ  ในงาน
แม่บ้านโรงแรม เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม  การกรอกแบบฟอร์ม การบริการข้อมูลงานแม่บ้าน และฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพ่ือน เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 บทที่  1  เรื่อง 
 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม 
1.1ความหมาย ค าศัพท์ เกี่ยวกับชนิดของห้องพัก เตียง เครื่องนอน เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ในห้องน้ า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในห้อง 

  

 
   

2 บทที่  1  เรื่อง 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม  
1.2 การสนทนาเกี่ยวกับการการทักทายในลักษณะต่างๆ 
1.3 Practice 

  

3   บทที่  2  เรื่อง 
การจัดการห้องพัก 

2.1 ความหมาย ค าศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆบันเทิงคดี  
2.2. การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆเก่ียวบันเทิงคดี 

  

4 บทที่  2  เรื่อง 
การจัดการห้องพัก 
2.3 Grammar เกี่ยวกับ ค าถาม Presentation Wh - word กับ V. to be 
และ main Verb (do does) 
2.4 Practice 
 

 
 

 

5 บทที่  3  เรื่อง การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 
3.1.ความหมาย ค าศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการเดินทาง  
3.2.การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ 

  

6   บทที่  3  เรื่อง การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 
3.3 Presentation Wh-word กับ V. to be และ main Verb (do does) 
3.4 Practice 

  

7 บทที่  4  เรื่อง การให้บริการลูกค้า 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการ
ใหบริการ และการใหความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตางๆ 
ในใบแจงบริการซักรีดได  
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8 บทที่  4  เรื่อง การให้บริการลูกค้า 
ฝกปฏิบัติการ สนทนาเกี่ยวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการ
ให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน 

  

9 บทที่  5  เรื่อง การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการ
ใหบริการ และการใหความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตางๆ 
ในใบแจงบริการซักรีดได  

  

11 บทที่  5  เรื่อง การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ 
ฝกปฏิบัติการ สนทนาเกี่ยวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการ
ให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน 

  

12 บทที่  6  เรื่อง เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงเกี่ยวกับการใชค ากริยาตาง ๆ 

  

13 บทที่  6  เรื่อง เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย 
ฝกปฏิบัติวิธีสังเกตทาทางของคสูนทนา พรอมทั้งตั้งค าถามเพ่ือ เสนอความ 
ชวยเหลือ 

  

14 บทที่  7  เรื่อง แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน 
เรียนรูและฝกปฏิบัติการถามค าถามในรูปแบบตาง ๆ 
 ฝกปฏิบัติ วิธีการตั้งค าถามและตอบ  

  

15 บทที่  7  เรื่อง แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน 
ฝกการกรอกขอความลงใน แบบฟอรม ตาง ๆ 

  

16 บทที่  8  เรื่อง การกล่าวอ าลา 
การขอบคุณและการกลาวค าลา      
เรียนรูการอานออกเสียง  

  

17 บทที่  8  เรื่อง การกล่าวอ าลา 
ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ กลาวลา  
ฝกปฏิบัติวิธีการพูด การสนทนาเกี่ยวกับการกลาวขอบคุณ และการกลาวค า
ลา ในสถานการณตาง ๆ 

  

18 Final-Examination   
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 8 หน่วย   แยกได้    16 บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น …3…  ส่วนโดย 
แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ .....20...... 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน  
       หรือร้อยละ …..20....   
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  …60……  คะแนน  หรือร้อยละ  …60…...                 

 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ………50…….. 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ……80………. 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  ...80.. ขึ้นไป             ไดร้ะดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ได้ระดับคะแนน B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 ได้ระดับคะแนน B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ได้ระดับคะแนน C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ได้ระดับคะแนน C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ได้ระดับคะแนน D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 49                 ไดร้ะดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 

เล
ขท

ี่บท
เรีย

น 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 
พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1 ความรู้เบื้องต้นงานแม่บ้านโรงแรม 8 2 2 4   

2 การจัดการห้องพัก 8 2 2 2   
3 การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 8 3 1 3   
4 การให้บริการลูกค้า 10 3 3 4   
5 การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ 8 2 2 2   
6 เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย 8 3 1 3   
7 แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน 10 4 1 3   
8 การกล่าวอ าลา 8 2 2 2   
        
        
        
        
        
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60 21 12 20   
ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุกหน่วย) 20 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมทั้งสิ้น 100 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน / 
เดือน 

คาบ
ที่ 

รายการสอน หมายเหต ุ

1 -  บทที่  1  เรื่อง 
 ความรู้เบื้องต้นงานแม่บ้านโรงแรม 

 

2 -  บทที่  1  เรื่อง 
 ความรู้เบื้องต้นงานแม่บ้านโรงแรม 

 

3  -  บทที่  2  เรื่อง 
การจัดการห้องพัก 

 

4 -  บทที่  2  เรื่อง 
การจัดการห้องพัก 

 

5 -  บทที่  3  เรื่อง 
การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 

 

6 -  บทที่  3  เรื่อง 
การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 

 

7 -  บทที่  4  เรื่อง 
การให้บริการลูกค้า 

 

8 -  บทที่  4  เรื่อง 
การให้บริการลูกค้า                            

 

9 -  บทที่  5  เรื่อง 
การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ 

 

10 -  บทที่  5  เรื่อง 
 

 

11 -  บทที่  5  เรื่อง 
การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ 

 

12 -  บทที่  6  เรื่อง 
เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย 

 

13 -  บทที่  6  เรื่อง 
เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย 

 

14 -  บทที่  7 เรื่อง 
แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน 
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15 -  บทที่  7 เรื่อง 
แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน 

 

16 -  บทที่  8 เรื่อง 
การกล่าวอ าลา 

 

17 -  บทที่  8  เรื่อง 
การกล่าวอ าลา 

 

18 
 

  สอบปลายภาค 
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บรรณานุกรม 
              ทักษิณา สวนานนท์.OXFORD BASIC ENGLISH DICTIONARY (REVISED ED.) พจนานุกรมเบื้องต้น 
อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง. 
 ส าราญ ค ายิ่ง. Advanced English Grammar for High Learner. กรุงเทพ:วีเจ พริ้นติ้ง 
 พรพิมล ชุติศิลป์. ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
2546 
 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ 36 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานแผนกแมบานของโรงแรม English 
for Hotel Housekeepers. 
 ภีรภัทร ภักคีรี. งานแม่บ้าน Housekeeping: กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2546 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 1     

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนคร้ังท่ี 1   

ชื่อเรื่อง ปฐมนิเทศ+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม                         จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน
งานคือ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัวและงานแม่บ้านโรงแรม ตังนั้น งาน
แม่บ้านโรงแรม จึงเป็นแผนกส าคัญในการด าเนินธุรกิจโรงแรม เราจึงต้องศึกษาความหมาย ความส าคัญของแผนก
แม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณ บุคลิกภาพของพนักงานแม่บ้าน เพ่ือ เตริยมสู่สถานประกอบการและ
การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้านตามสายบังคับบัญชาได้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1. บอกความหมายและอธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
      2. ปฏิบัติตามหลักการท างานพ้ืนฐานของแม่บ้านโรงแรมได้ 
      3.  อธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
     4.  จ าแนกหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ 
     5.  บอกหลักเกณฑ์และการเตริยมความพร้อมก่อนออกสู่อาชีพแม่บ้านโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
     6.    ผู้ริยนมีกิจนิสัยเรื่องความตรงต่อเวลาและความสามัคคีในการท างานกลุ่ม 
เนื้อหาสาระ 
     1.  ความหมายของงานแม่บ้านโรงแรม 
     2.    ความส าคัญของงานแผนกแม่บ้าน 
     3.    คุณสมบัติและลักษณะส าคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน 
     4.    หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านโรงแรม 
     5.    หลักการท างานพ้ืนฐานของงานแม่บ้านโรงแรม 
    6.    อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานบ้านโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    ผู้สอน
เรียกซื่อผู้เสียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการเรียน โครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผล 
-    ผู้รียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของงานต่างๆในแผนกแม่บ้าน ตามความ เข้าใจ สรุปน าเสนอ
ผลงาน 
2. ขั้นสอน 
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-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในต าแหน่งต่างๆ คุณลักษณะส าคัญในการเป็น
พนักงานแม่บ้านที่ดี 
-    จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยใบ้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
3.    ขั้นสรุป 
-    ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยการรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบ!เกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 1    ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 2   
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม                         จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน
งานคือ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัวและงานแม่บ้านโรงแรม ตังนั้น งาน
แม่บ้านโรงแรม จึงเป็นแผนกส าคัญในการด าเนินธุรกิจโรงแรม เราจึงต้องศึกษาความหมาย ความส าคัญของแผนก
แม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณ บุคลิกภาพของพนักงานแม่บ้าน เพ่ือ เตริยมสู่สถานประกอบการและ
การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้านตามสายบังคับบัญชาได้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1. บอกความหมายและอธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
      2. ปฏิบัติตามหลักการท างานพ้ืนฐานของแม่บ้านโรงแรมได้ 
      3.  อธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
     4.  จ าแนกหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ 
     5.  บอกหลักเกณฑ์และการเตริยมความพร้อมก่อนออกสู่อาชีพแม่บ้านโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
     6.    ผู้ริยนมีกิจนิสัยเรื่องความตรงต่อเวลาและความสามัคคีในการท างานกลุ่ม 
เนื้อหาสาระ 
     1.  ความหมายของงานแม่บ้านโรงแรม 
     2.    ความส าคัญของงานแผนกแม่บ้าน 
     3.    คุณสมบัติและลักษณะส าคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน 
     4.    หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านโรงแรม 
     5.    หลักการท างานพ้ืนฐานของงานแม่บ้านโรงแรม 
    6.    อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานบ้านโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    ผู้สอน
เรียกซื่อผู้เสียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการเรียน โครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผล 
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-    ผู้รียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของงานต่างๆในแผนกแม่บ้าน ตามความ เข้าใจ สรุปน าเสนอ
ผลงาน 
2. ขั้นสอน 
-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในต าแหน่งต่างๆ คุณลักษณะส าคัญในการเป็น
พนักงานแม่บ้านที่ดี 
-    จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยใบ้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
3.    ขั้นสรุป 
-    ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยการรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบ!เกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 2   
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       ครั้งที่ 3   
ชื่อเรื่อง     การจัดการห้องพัก                                                        จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน  สินค้าท่ีเปรียบเสมือนหัวใจ
ของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท าหน้าที่ท าความ
สะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องพัก 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตริยมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้าน 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของห้องพัก ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก ขนาด
ของเตียง การปูเตียง การเก็บเตียงและการเปิดเตียง การท าความสะอาดห้องนั้าในห้องพัก  
2. สามารถ ปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้ ตามกระบวนการท าความสะอาด และตามมาตรฐาน
การท าความ สะอาดห้องพักไค้อย่างสะอาด เรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง 

เนื้อหา 
        1.ประเภทของห้องพัก 
         2.ลักษณะของเตียง 
         3.ความรู้เรื่องราคาห้องพัก 
         4. การท าความสะอาดห้องพัก 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายประเภทของเตียง และห้องพักแขกว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ห้องพักแต่ ละประเภทมีความ
แตกต่างกนัในด้านใดบ้าง 
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายความแตกต่างของห้องพักประเภทต่างๆ เช่น ห้องเดี่ยว  ห้องคู่ ((Double,Twin) , ห้อง Triple ห้อง 
suite เป็นต้น 
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-    ฉายวีตีทัศน์ที่เกี่ยวลับขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักแขก ให้นักเรียนดู และช่วยลัน สรุปว่ามีวิธีการท า
อย่างไรบ้าง น าเสนอผลงานหน้าขั้น 
-    ครูสาธิตขั้นตอนการเก็บเตียง ปูเตียง และเปิดเตียง 
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการปูเตียงเป็นรายบุคคล 
-    ท าแบบ!เกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.    ?0๒1 เรื่อง เตียงและบ้องพัก 
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การแกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
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มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 2  ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 4   
ชื่อเรื่อง     การจัดการห้องพัก                                                        จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน  สินค้าที่เปรียบเสมือนหัวใจ
ของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท าหน้าที่ท าความ
สะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องพัก 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตริยมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้าน 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของห้องพัก ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก ขนาด
ของเตียง การปูเตียง การเก็บเตียงและการเปิดเตียง การท าความสะอาดห้องนั้าในห้องพัก  
2. สามารถ ปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้ ตามกระบวนการท าความสะอาด และตามมาตรฐาน
การท าความ สะอาดห้องพักไค้อย่างสะอาด เรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง 

เนื้อหา 
        1.ประเภทของห้องพัก 
         2.ลักษณะของเตียง 
         3.ความรู้เรื่องราคาห้องพัก 
         4. การท าความสะอาดห้องพัก 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
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1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายประเภทของเตียง และห้องพักแขกว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ห้องพักแต่ ละประเภทมีความ
แตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายความแตกต่างของห้องพักประเภทต่างๆ เช่น ห้องเดี่ยว  ห้องคู่ ((Double,Twin) , ห้อง Triple ห้อง 
suite เป็นต้น 
-    ฉายวีตีทัศน์ที่เกี่ยวลับขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักแขก ให้นักเรียนดู และช่วยลัน สรุปว่ามีวิธีการท า
อย่างไรบ้าง น าเสนอผลงานหน้าขั้น 
-    ครูสาธิตขั้นตอนการเก็บเตียง ปูเตียง และเปิดเตียง 
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการปูเตียงเป็นรายบุคคล 
-    ท าแบบ!เกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.    ?0๒1 เรื่อง เตียงและบ้องพัก 
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การแกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
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      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 3   
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 5  
ชื่อเรื่อง     การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง  จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน  สินค้าที่เปรียบเสมือนหัวใจ
ของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท าหน้าที่ท าความ
สะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องพัก 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตริยมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้าน 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขออนุญาต ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก  
2. สามารถฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายประเภทของเตียง และห้องพักแขกว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ห้องพักแต่ ละประเภทมีความ
แตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายความแตกต่างของห้องพักประเภทต่างๆ เช่น ห้องเดี่ยว  ห้องคู่ ((Double,Twin) , ห้อง Triple ห้อง 
suite เป็นต้น 
-    ฉายวีตีทัศน์ที่เกี่ยวลับขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักแขก ให้นักเรียนดู และช่วยลัน สรุปว่ามีวิธีการท า
อย่างไรบ้าง น าเสนอผลงานหน้าขั้น 
-    ครูสาธิตขั้นตอนการเก็บเตียง ปูเตียง และเปิดเตียง 
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการปูเตียงเป็นรายบุคคล 
-    ท าแบบ!เกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.    ?0๒1 เรื่อง เตียงและองพัก 
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 3  ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 6 
ชื่อเรื่อง     การขออนุญาตท าความสะอาดห้อง  จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน  สินค้าที่เปรียบเสมือนหัวใจ
ของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท าหน้าที่ท าความ
สะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องพัก 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตริยมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของงานแม่บ้าน 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขออนุญาต ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก  
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2. สามารถฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้  
เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายประเภทของเตียง และห้องพักแขกว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ห้องพักแต่ ละประเภทมีความ
แตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายความแตกต่างของห้องพักประเภทต่างๆ เช่น ห้องเดี่ยว  ห้องคู่ ((Double,Twin) , ห้อง Triple ห้อง 
suite เป็นต้น 
-    ฉายวีตีทัศน์ที่เกี่ยวลับขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักแขก ให้นักเรียนดู และช่วยลัน สรุปว่ามีวิธีการท า
อย่างไรบ้าง น าเสนอผลงานหน้าขั้น 
-    ครูสาธิตขั้นตอนการเก็บเตียง ปูเตียง และเปิดเตียง 
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการปูเตียงเป็นรายบุคคล 
-    ท าแบบ!เกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.    ?0๒1 เรื่อง เตียงและบ้องพัก 
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
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ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 4 ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 7 
ชื่อเรื่อง     การให้บริการลูกค้า      จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 

การเสนอบริการซักรีดเสื้อผาใหกับแขกและการเสนอบริการและใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ตามค า 
ขอ เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการใหบริการ และการให 
ความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตางๆ ในใบแจงบริการซักรีดได ฝกปฏิบัติการ สนทนาเกี่ยวกับ
ค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน  
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสนอบริการ การช่วยเหลือ 
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถาน
การณที่แตกตางกัน ฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
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-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 4 ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 8 
ชื่อเรื่อง     การให้บริการลูกค้า      จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 

การเสนอบริการซักรีดเสื้อผาใหกับแขกและการเสนอบริการและใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ตามค า 
ขอ เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการใหบริการ และการให 
ความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตางๆ ในใบแจงบริการซักรีดได ฝกปฏิบัติการ สนทนาเกี่ยวกับ
ค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน  
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสนอบริการ การช่วยเหลือ 
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถาน
การณที่แตกตางกัน ฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
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-    ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 5 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 9 
ชื่อเรื่อง     การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ     จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใน 
การบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียง
ค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับการขอ
โทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับ
การแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
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-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                 หน่วยท่ี 5   
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                       สอนครั้งที่ 11 
ชื่อเรื่อง     การรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ     จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใน 
การบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียง
ค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับการขอ
โทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับ
การแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
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-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 6  
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 12 
ชื่อเรื่อง     เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย      จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใน 
การบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียง
ค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับการขอ
โทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับ
การแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
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4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
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4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 6ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 13 
ชื่อเรื่อง     เมื่อสิ่งของลูกค้าสูญหาย      จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใน 
การบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียง
ค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับการขอ
โทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับ
การแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

เนื้อหา 
        1.เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรม
แบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับและการสนทนากับ แขกของโรงแรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
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4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.   วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม 
3.    การตอบค าถาม 
4.    การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
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4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 7 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 14 
ชื่อเรื่อง     แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน              จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การท างานภายในแผนกแม่บ้าน จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอ รายงาน 
การให้ข่าวสาร    รายละเอียดได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน ด้งนั้น พนักงานแผนกแม่บ้านจึงจ าเป็นตองเรียนรู้
การใช้แบบฟอร์มต่างๆ    ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละโรงแรม ฉะนั้น แบบฟอร์มที่น ามาเป็นต้ว 
อย่างนี้ จงไม่ใช่แบบฟอร์มที่ ก าหนดเฉพาะว่าจะต้องใช้แบบนี้เท่านั้น    แบบฟอร์มรายงานจะเป็นการรายงานผล
การท างานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขั้น รวมทั้งเป็นหลักฐานส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หัวหน้างานในการที่จะ
ติดตามงาน และตรวจเช็คการท างานของพนักงานภายในแผนกได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารต่างๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน  
2.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้  
3.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้  
4.  ปฏิบัติดว้ยความละเอียดรอบคอบ   
  

เนื้อหา 
      1.  การรายงานสภาพห้องพัก 
      2.  การรายงานการท างานของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
      3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก  
      4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจ าวัน 
      5.  การายงานความแตกต่าง  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า มีใคร เคยไปพกท่ีโรงแรมบ้างและ
พบเอกสารใดบ้าง 



36 
 

     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครนู่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
    2.  วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
    3.  วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
    4.  รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย  มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   2. การซักถาม 
   3. การตอบค าถาม 
   4. การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
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แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 7  ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 15 
ชื่อเรื่อง     แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน              จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การท างานภายในแผนกแม่บ้าน จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอ รายงาน 
การให้ข่าวสาร    รายละเอียดได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน ด้งนั้น พนักงานแผนกแม่บ้านจึงจ าเป็นตองเรียนรู้
การใช้แบบฟอร์มต่างๆ    ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละโรงแรม ฉะนั้น แบบฟอร์มที่น ามาเป็นต้ว 
อย่างนี้ จงไม่ใช่แบบฟอร์มที่ ก าหนดเฉพาะว่าจะต้องใช้แบบนี้เท่านั้น    แบบฟอร์มรายงานจะเป็นการรายงานผล
การท างานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขั้น รวมทั้งเป็นหลักฐานส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หัวหน้างานในการที่จะ
ติดตามงาน และตรวจเช็คการท างานของพนักงานภายในแผนกได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารต่างๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน  
2.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้  
3.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้  
4.  ปฏิบัติดว้ยความละเอียดรอบคอบ   
  

เนื้อหา 
      1.  การรายงานสภาพห้องพัก 
      2.  การรายงานการท างานของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
      3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก  
      4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจ าวัน 
      5.  การายงานความแตกต่าง  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า มีใคร เคยไปพกท่ีโรงแรมบ้างและ
พบเอกสารใดบ้าง 
     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครนู่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
    2.  วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
    3.  วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
    4.  รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย  มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   2. การซักถาม 
   3. การตอบค าถาม 
   4. การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
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      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 7  ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 16 
ชื่อเรื่อง     แบบฟอร์มและรายงานงานแม่บ้าน              จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การท างานภายในแผนกแม่บ้าน จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอ รายงาน 
การให้ข่าวสาร    รายละเอียดได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน ด้งนั้น พนักงานแผนกแม่บ้านจึงจ าเป็นตองเรียนรู้
การใช้แบบฟอร์มต่างๆ    ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละโรงแรม ฉะนั้น แบบฟอร์มที่น ามาเป็นต้ว 
อย่างนี้ จงไม่ใช่แบบฟอร์มที่ ก าหนดเฉพาะว่าจะต้องใช้แบบนี้เท่านั้น    แบบฟอร์มรายงานจะเป็นการรายงานผล
การท างานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขั้น รวมทั้งเป็นหลักฐานส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หัวหน้างานในการที่จะ
ติดตามงาน และตรวจเช็คการท างานของพนักงานภายในแผนกได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารต่างๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน  
2.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้  
3.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้  
4.  ปฏิบัติดว้ยความละเอียดรอบคอบ   
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เนื้อหา 
      1.  การรายงานสภาพห้องพัก 
      2.  การรายงานการท างานของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
      3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก  
      4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจ าวัน 
      5.  การายงานความแตกต่าง  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า มีใคร เคยไปพกท่ีโรงแรมบ้างและ
พบเอกสารใดบ้าง 
     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครนู่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
    2.  วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
    3.  วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
    4.  รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย  มีดังนี้ 
ใบ้ทักเรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบ้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ตามขั้นตอนที่เรียนมาสัปดาห์ ละกลุ่ม 
การวัดผลและประเมินผล ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
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   2. การซักถาม 
   3. การตอบค าถาม 
   4. การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                           หน่วยท่ี 8   
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม                                                         สอนครั้งที่ 17 
ชื่อเรื่อง     การกล่าวอ าลา                                          จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
 การทักทายและการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการเข้าสังคม  การพูดทักทายและกล่าวลาใน 
ภาษาอังกฤษมีส านวนภาษาท่ีสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเรียนรูการ 
อานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ กลาวลา ฝกปฏิบัติวิธีการพูด การสนทนา 
เกี่ยวกับการกลาวขอบคุณ และการกลาวค าลา ในสถานการณตาง ๆ  
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ค าศัพท์ ส านวน การทักทาย การกล่าวลา  
2.  ฝึกปฏิบัติการทักทาย การกล่าวลา 
 
  

เนื้อหา 
      1.  การกล่าวทักทักทาย 
      2.  การกล่าวลา  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อม ผู้สอน
เรียกชื่อผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า การทักทาย อย่างไรบ้าง 
     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 8 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครนู่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
    2.  วีดีทัศน์ เรื่อง การให้บริการลูกค้า  
    3.  วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
    4.  รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย  มีดังนี้ 
  ให้นักเรียนจับคู่สนทนา บทบาทสมมติ  
การวัดผลและประเมินผล ปฏิบัติดังนี้ 
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   1. ความสนใจในการเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   2. การซักถาม 
   3. การตอบค าถาม 
   4. การฝึกปฏิบัติ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
      2. เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในงานแม่บ้านโรงแรม 
      3. วีดีทัศน์เกี่ยวงานแม่บ้านโรงแรม 
      4. รูปภาพโรงแรมต่างๆ 
      5. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
      6. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      7. พจนานุกรม Oxford     
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานแม่บ้าน โรงแรม เช่น การ
เดิน การนั่ง การพูด การไหว้ การทักทายแขก มารยาทต่างๆ 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 
1.  การออกเสียง    

(Pronunciation)  

 

ออกเสียงผิดบ่อยๆ 
ท าให้ผู้ฟังไม่ 
สามารถเข้าใจได้  
ส าเนียงเป็นแบบ 
ไทย  

 

ออกเสียงผิดบ้าง 
บางครั้งท าให้ 
เข้าใจข้อความ 
หรือส านวนที่ 
ต้องการจะสื่อ 
ความหมายบ้าง 
เล็กน้อย  ส าเนียง 
พอใช้  

 

ออกผิดเพียง 
เล็กน้อยแต่ 
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะสื่อ 
ได้  

 

ออกเสียงถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 
บางครั้งออกเสียง 
ได้เหมือนกับ 
เจ้าของภาษา  
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะ 
สื่อสารได้   มี
ส าเนียงคล้าย 
เจ้าของภาษา 

2.  ค าศัพท ์ 
(Vocabulary)  

 

ใช้ค าศัพท์ใน 
วงจ ากัดและ ไม่
เพียงพอท าให้ สื่อ
ความหมาย ไม่
ถูกต้อง  
 

ใช้ค าศัพท์มากข้ึน  
ใช้ค าศัพท์บางค า 
มีความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่ 
เข้าใจได้เพียง 
เล็กน้อย  ใช้ค าซ้ า 
ค าเดิมบ้างเล็กน้อย    

ใช้ค าศัพท์มากข้ึน  
ใช้ค าศัพท์บางค า 
มีความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่
เข้าใจได้  
 

ใช้ค าศัพท์ปริมาณ 
มากในวงกว้าง 
และหลากหลายได้ 
อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม สามารถ 
สื่อสารได้ถูกต้อง 
ชัดเจนและเป็นที่ 
เข้าใจ 

3.  ไวยากรณ์     
(Grammar)  

 

ใช้ไวยากรณ์ ไม่
ถูกต้อง ไม่สามารถ
สื่อสาร ให้เข้าใจได้  
 

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องเพียง 
เล็กน้อยและ ใช้
ประโยคง่ายๆ ใน
การสื่อสาร  
 

ใช้ไวยากรณ์ถูก 
ต้องเป็นส่วน ใหญ่ 
ใช้ประโยค ในการ
สื่อสาร อย่างง่ายๆ 
ใช้ ประโยคซับซ้อน 
ขึ้นเล็กน้อย  

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องและ ใช้
ประโยคที่ ซับซ้อน
ยิ่งขึ้น 

[ 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด (ต่อ) 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 

4.  ความ        

คล่องแคล่ว      

(Fluency)  

 

พูดแล้วต้องหยุด 
นานๆ  พูดต่อ 
ไม่ได้ท าให้ 
ข้อความ ไม่
ต่อเนื่อง  

 

พูดแล้วหยุด 
บ่อยครั้งท าให้ 
ข้อความที่พูด ขาด
ตอนแต่ สื่อความ
ได้บ้าง มีการทวน
ค าถาม เล็กน้อย  

 

พูดแล้วหยุดบ้าง 
และลังเลบ้าง ใน
บางครั้ง   แต่
สามารถพูดได้ 
อย่างต่อเนื่อง  

 

พูดได้อย่างต่อเนื่อง  
มีความลื่นไหลและ 
เป็นธรรมชาติ  
หยุด บ้างเพียง
เล็กน้อย 

5.  ความเข้าใจ   
(Comprehension)  

 

ไม่เข้าใจค าถามที่ 
ถาม  ต้องให้ถาม 
ค าถามซ้ า  ตอบ 
ไม่ตรงค าถาม  สื่อ
ความไม่ถูก ต้อง  
ไม่สามารถ เข้าใจ
ได้  
 

เข้าใจค าถามที่ถาม 
เพียงเล็กน้อยแต่ยัง 
ต้องให้ถามค าถาม 
ซ้ า  ตอบค าถาม 
ถูกต้องบ้าง 
เล็กน้อย  สื่อความ 
ได้เข้าใจเล็กน้อย  
 

เข้าใจค าถามที่ถาม 
เกือบทั้งหมด ตอบ
ค าถาม ถูกต้องเป็น
ส่วน ใหญ่ สื่อ
ความได้ เป็นที่
เข้าใจ  
 

เข้าใจค าถามที่ถาม 
ทั้งหมด ตอบ ค า
ถามได้อย่าง 
ถูกต้อง สื่อความได้ 
อย่างถูกต้องและ 
ชัดเจน  
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การประเมินความสามารถทางการพูด 

 

No  name Pronunciation 
(4)  
 
 

Vocabulary 
(4) 

Grammar 
(4)  
 

Fluency 
(4)  
 

Comprehension  
(4)  
 

Total scores 
(20) 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50% หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

แบบวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ความมีระเบียบในการท างาน” 
  
เกณฑ์การประเมินการตรวจผลงาน 
  
กิจกรรม  :  เรื่อง..................................................................................................................................  
ค าชี้แจง   :  ประเมินผลการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมาย    ลงในช่องคะแนน 
                        ที่ก าหนดให้ 
 
 
 
ที่  

 
ชื่อ-นามสกุล 

ความถูกต้อง ความสะอาด ตรงต่อเวลา 
 

คะแนนรวม 
(9คะแนน) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 


