
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10527308 วชิางานส่วนหน้าโรงแรม 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา  อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

จดัทาํโดย 
 นางปตญิา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2559 
 

 

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

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

 
2.       
 ……………………… 
( ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์จิน  สุนีย ์)        
    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
...../................./2559 
 

 อนุญาต 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชางานส่วนหนา้โรงแรมรหสัวิชา10527308 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2558 

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

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527308    วิชา งานส่วนหนา้โรงแรม 
2.จํานวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต    2 (1-2-3) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวิชาชีพ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
    นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5. ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
   ภาคการศึกษาท่ี2     ระดบัชั้นปวช.1 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
    ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    หอ้งปฏิบติั2       สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

 
1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 

รหสัวิชา10527308  วิชางานส่วนหนา้โรงแรม                                           จาํนวน  2 หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 1  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1. หอ้งพกั 
 

5 5 4 4 - - 4 5 27 4 6 

2. โครงสร้างองคก์ร 
 

5 5 4   4 - - 5 5 28 3 9 

3. แผนกบริการส่วนหนา้ 5 5 5 5 - - 5 5 30 1 12 

4. สาํรองหอ้งพกั 
 

5 5 4 5    - 5 5   29 2 6 

5. กระบวนการเขา้พกั 
 

4 4 4 4 1 - 4 5 26 5 6 

6. การบริการระหวา่งการพกั 4 3 4 4 - - 5 4 24 6 3 

       7.   บญัชีผูเ้ขา้พกั 
 

4 4 4 4 - - 3 3 22 7 3 

      8 .กระบวนการคืนหอ้งพกั 4 4 3 3 - - 3 4 21 8 3 

      9.   ผูต้รวจสอบบญัชีภาคคํ่า 3 4 3 3 - - 3 4 20 9 6 

รวมคะแนน 39 39 35 36 1 - 37 40 227  54 
ลาํดับความสําคญั 2 2 5 4 6 - 3 1    

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

 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา 10527308     ช่ือวิชางานส่วนหนา้โรงแรม 
จาํนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต      จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์   3 ชัว่โมง  54   ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  หอ้งพกั 
 

1. อธิบายชนิดของหอ้งพกั 
2. จาํแนกชนิดของหอ้งพกั 
3. วิเคราะห์จุดเด่นของหอ้งพกั 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5. แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ มีความ   

สามคัคี  ซ่ือสัตยแ์ละความเป็น
ประชาธิปไตย 

 
 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  โครงสร้างองคก์ร 
 

 

 
1.อธิบายโครงสร้างองคก์รโรงแรม 
2.จาํแนกส่วนแบ่งการทาํงานของโรงแรม 
3.เขียนโครงสร้างองคก์รโรงแรม 
4.ปฏิบติังานดว้ยความมีวนิยั รอบคอบ อดทน
รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

      5.แสดงพฤติกรรมลกัษณะนิสยัความกลา้   
      แสดงออก  สนใจใฝ่รู้  ความประหยดั  ความ 
      ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

 
 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  แผนกบริการส่วนหนา้ 

 

1. อธิบายความสาํคญัของแผนกบริการส่วน
หนา้ 
2. ระบุงานในแผนกบริการส่วนหนา้ 



 

 

 
 
 

3. จาํแนกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบงาน
บริการส่วนหนา้ 
4. กาํหนดหนา้ท่ีงานบริการส่วนหนา้ 
5. ปฏิบติังานดว้ยมีวนิยั  รอบคอบ อดทน 
6. แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ สนใจใฝ่
รู้ประหยดัซ่ือสตัย ์และ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  สาํรองหอ้งพกั 

 

1.อธิบายความหมายความสาํคญัของงานสาํรอง
หอ้งพกั  
2.จาํแนกประเภทผูส้าํรองหอ้งพกั 
3.ระบุการสาํรองหอ้งพกัรูปแบบต่างๆ 
4.ปฏิบติังานดว้ยความมีวนิยั  อดทน รอบคอบ
รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

       5.แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี    
      ซ่ือสตัย ์ มีความมัน่ใจในตนเอง 

 
หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  กระบวนการเขา้พกั 

 

1. อธิบายเก่ียวกบักระบวนการเขา้พกั 
2. จาํแนกขั้นตอนกระบวนการเขา้พกั 
3. สรุปขั้นตอนการดาํเนินการเขา้พกั 
4. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
5. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การบริการระหวา่งการพกั 
 

1. อธิบายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการระหวา่งการ
เขา้พกั 
2.ระบุการบริการระหวา่งการเขา้พกั 
3.เลือกวิธีบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวินยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 



 

 

5. แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบมีความสามคัคี 

 
หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน บญัชีผูเ้ขา้พกั 
 
 

 
1.  อธิบายความสาํคญัของการจดัทาํบญัชีผูเ้ขา้พกั 
2. วางแผนการจดัทาํบญัชีผูเ้ขา้พกั 
3   จาํแนกบุคลากรผูท้าํบญัชี 

4.  ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 
รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 
ความประหยดั ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 
 
 
 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  กระบวนการคืนหอ้งพกั 
 
 
 

1.   อธิบายวิธีการคืนหอ้งพกั 
2.  จาํแนกขั้นตอนการคืนหอ้งพกั 
3.  ระบุเอกสารการคืนหอ้งพกั 
4. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวินยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

5.   แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  ผูต้รวจสอบบญัชีภาคคํ่า 
 
 
 
 

1. อธิบายหนา้ท่ีผูต้รวจสอบบญัชีภาคคํ่า 
2. ระบุรายละเอียดการตรวจสอบบญัชีภาคคํ่า 
3.ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวินยัและมีความ
สนใจใฝ่รู้ 
4. แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ อดทนและมี
ความรอบคอบมีความสามคัคี 
 

 



 

 

 
 
 
 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส10527308      วชิางานส่วนหน้าโรงแรม    หน่วยกติ 2 (1-2-3) 
ระดับช้ันปวช.1    สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน  หอ้งพกั 

5 3 4 3 3 3 3 4 5 3 35 5 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  โครงสร้างองคก์ร 
 

4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 41 1 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน   แผนกบริการส่วน
หนา้ 
 

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

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  สาํรองหอ้งพกั 
 

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

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอนกระบวนการเขา้พกั 

 

4 5 4 4 4 3 3 5 5 3 40 2 



 

 

 
 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การบริการระหวา่ง
การพกั 

3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 34 6 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอนบญัชีผูเ้ขา้พกั 

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

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอนกระบวนการคืน
หอ้งพกั 

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

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  ผูต้รวจสอบบญัชี
ภาคคํ่า 
 

2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 28 9 

รวม 30 35 31 36 32 26 27 33 38 26 251  
ลาํดับความสําคญั 5 3 6 2 5 7 6 4 1 7   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

               1.   มีความรู้ ความเขา้ใจในงานส่วนหนา้ 
2.  มีความเขา้ใจขั้นตอน  วิธีการและมีทกัษะในการปฏิบติังาน  การใชอุ้ปกรณ์ เอกสารต่างๆ
ของงานส่วนหนา้โรงแรม ตลอดจนการประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆ 
3.  มีทศันคติท่ีดีต่องานโรงแรม 
 

 
 

2.มาตรฐานรายวชิา 

              1.   บอกหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างการบริหารงานส่วนหนา้โรงแรม 

 2.  ใชอุ้ปกรณ์ในงานส่วนหนา้แต่ละงานยอ่ย 

             3.  ปฏิบติังานในงานส่วนหนา้โรงแรมแต่ละส่วนงานยอ่ย 

             4.  ประสานงานกบัแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

3.คาํอธิบายรายวชิา 

                  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพื้นฐานงานส่วนหนา้โรงแรม  โครงสร้างการบริหารงานส่วนหนา้  
บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานส่วนหนา้  ขั้นตอนการปฏิบติังานสาํรองหอ้งพกั  
งานตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้พกั (check-in) งานบริการโทรศพัท ์งานการเงินส่วนหนา้กบัการคืน
หอ้งพกั (check-out) งานบริการบริเวณส่วนหนา้โรงแรม  การประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆ 
 
 
 

 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
       18 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36 ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
         54 ชัว่โมง 

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

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

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

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสิมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
 
 
 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจาก
การสงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการพฒันาและปรับปรุงงานส่วนหนา้ขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.ผูเ้รียนบูรณาการนาํความรู้ไปพฒันาตนเองและสังคม ส่ิงแวดลอ้งานส่วนหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือในองคก์รต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในงานส่วนหนา้ของโรงแรม องคก์ร  หน่วยงานของ
ตนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของชุมชนได ้
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีวนิยั รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 

เงื่อนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการงานส่วนหนา้ของโรงแรม 
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการดาํเนินกิจกรรมงานส่วนหนา้โรงแรมไดถู้กตอ้ง 
3.ผูเ้รียนมีความรู้ในการนาํหลกัการทาํงานส่วนหนา้โรงแรมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีวนิยั มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังาน
เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีความซ่ือสตัยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวความคิดในการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม  โครงสร้าง
องคก์รของโรงแรม   บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   ขั้นตอนการปฏิบติังานสาํรองหอ้งพกั  งาน
ตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้พกั (check-in) งานบริการโทรศพัท ์งานการเงินส่วนหนา้กบัการคืนหอ้งพกั 
(check-out) งานบริการบริเวณส่วนหนา้โรงแรม  การประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงนาํ
ความรู้มาพฒันาตนเองได ้

 
2.2 วธีิการสอน 

ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีมีการเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดยผูส้อน
บรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอน
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  

 

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

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการนาํเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                3. มีทกัษะในการนาํเสนอผลงานและการปฏิบติังาน 
 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 



 

 

     2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณาญาน(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน ช่วย
ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

               3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

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

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน
ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองและส่งเสริม 
       ประชาธิปไตยไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 



 

 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1.ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจและทนัสมยั 
2.ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลและโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 
 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชางานส่วน
หนา้โรงแรม 
บทที ่1ห้องพกั 
1.ชนิดของหอ้งพกั 
2.ชนิดของเตียงท่ีใชใ้น
หอ้งพกั 
3.ความตอ้งการพิเศษเก่ียวกบั
หอ้งพกั 
4.การกาํหนดหมายเลขหอ้งพกั 
5.อตัราการถือครองหอ้งพกั 
ปฏิบัติ คน้ควา้ชนิดของ
หอ้งพกัท่ีชาวต่างประเทศนิยม 
 
 
 

2 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
3.ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเป็น
รายบุคคล 

4. ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเดก็เก่งปนเดก็
อ่อน 
5. ครูแจกแผน่ภาพการประชาสมัพนัธ์
โรงแรมใหผู้เ้รียนศึกษา 
6. ใหผู้เ้รียนศึกษาแผน่ภาพและ
วิเคราะห์จากภาพเป็นกลุ่ม 
7.ส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานสาํเร็จหนา้
ชั้นเรียน 
8.ผูส้อนนาํเสนอขอ้มูลหอ้งพกัโดย.ใช้
ส่ือPower  Point   
9.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์โรงแรมระดบั
ต่างๆ 
10.ใหผู้เ้รียนสืบคน้โรงแรมท่ีสนใจ
กลุ่มละ 2 แห่ง สรุปรายงานบนัทึกลง
ในCDและส่งผูแ้ทนนาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 

 



 

 

12. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
13.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 14. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
15. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม
กลุ่ม 

3-5 บทที ่2  โครงสร้างองค์กร 
1.โครงสร้างองคก์ร 
2.ส่วนการทาํงานของโรงแรม 
3.ฝ่ายสาํคญัของโรงแรม 
4. ตาํแหน่งงานสาํคญัของ
โรงแรม 
5.ฝ่ายหอ้งพกั 
6.แผนกบริการส่วนหนา้ 
7.แผนกแม่บา้น 
ปฏิบัติคน้ควา้เปรียบเทียบ
และเขียนโครงสร้างองคก์ร
โรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 1.นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
2.ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเป็น
รายบุคคล 

3. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
โครงสร้างองคก์ร 
4.ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบักลยทุธ์ทาง
การตลาดโรงแรม โดยใชส่ื้อPower  
Point  
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์โครงสร้างของ
โรงแรม รูปแบบต่างๆ  ใหผู้เ้รียนศึกษา
และสงัเกตความแตกต่าง ของ
โครงสร้างองคก์รโรงแรม 
6. สรุปรายงานผลส่งผูแ้ทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน  การอภิปรายกลุ่ม
โดยส่งผูแ้ทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 

 



 

 

9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
12.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย   
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 

6-8 บทที ่3   แผนกบริการส่วน
หน้า 
1.  ความสาํคญัของแผนก
บริการส่วนหนา้ 
2. โครงสร้างองคก์รของแผนก
บริการส่วนหนา้ 
3.หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
4.  วงจรการทาํงานของบริการ
ส่วนหนา้ 
5.  พนกังานบริการส่วนหนา้ 
6.  คุณลกัษณะของพนกังาน
บริการส่วนหนา้ 
7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนก
บริการส่วนหนา้กบัหน่วยงาน
อ่ืนในโรงแรม 
ปฏิบัติแสดงละครบทบาท
พนกังานบริการส่วนหนา้ฝ่าย
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

3 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัแผนกบริการ
ส่วนหนา้ นาํเสนอโดยPower  Point  
ใหผู้เ้รียนศึกษาและสงัเกตงานแผนก
บริการส่วนหนา้ของโรงแรม 
5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบังานแผนก
บริการส่วนหนา้ของโรงแรมและให้
ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มตามความสมคัรใจ
แต่ละกลุ่มเขียนงานในหนา้ท่ีของแผนก
บริการส่วนหนา้ 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มแสดง
ละคร บทบาทพนกังานบริการส่วน
หนา้ฝ่ายต่างๆของโรงแรมท่ีพกั 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 

 



 

 

10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
12. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
12.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล 

9 สอบกลางภาค 1 2 แบบประเมินผล ( ขอ้สอบ )  
10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4  ส่วนสํารองห้องพกั 
1.ความหมายของการสาํรอง
หอ้งพกั 
2.ความสาํคญัของการสาํรอง
หอ้งพกั 
3.จุดประสงคข์องการสาํรอง
หอ้งพกั 
4.ประเภทของการสาํรอง
หอ้งพกั 
5.พนกังานสาํรองหอ้งพกั 
6.วิธีการสาํรองหอ้งพกั 
7.ประเภทของการสาํรอง
หอ้งพกั 
ปฏิบัติ  แสดงละครการสาํรอง
หอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัส่วน
สาํรองหอ้งพกั โดยใชส่ื้อPower  Point    
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน โดยใหเ้ดก็เก่งปนเดก็
อ่อน 
6.ผูเ้รียนแสดงละคร ในบทบาทการ
สาํรองหอ้งพกั 
7.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
12-13  

 
บทที ่5  กระบวนการเข้าพกั 
1.ส่วนตอ้นรับ 
2.พนกังานตอ้นรับ 
3.ชนิดของผูเ้ขา้พกั 
4.เอกสารสาํคญัของส่วน
ตอ้นรับ 
5.ขั้นตอนการดาํเนินการเขา้
พกั 
ปฏิบัติเขียนแบบฟอรมก์าร
ลงทะเบียนเขา้พกั 
 
 
 

2 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
กระบวนการเขา้พกั 
 4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
5. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบักระบวนการ
เขา้พกันาํเสนอโดยใชส่ื้อPower  
Point6. แจกตวัอยา่งแบบฟอรมก์าร
ลงทะเบียนเขา้พกัใหผู้เ้รียนศึกษา 
7.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับโดยให้
ผูเ้รียนสืบคน้และวิเคราะห์การทาํงาน
ของพนกังานส่วนหนา้เป็นกลุ่ม 
8. ผูส้อนใหผู้เ้รียนเขียนแบบฟอรมก์าร
ลงทะเบียนเขา้พกัเป็นรายบุคคลและ
คดัเลือกแบบฟอร์ม 1  แบบ ส่งผูแ้ทน
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
       ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช ้
วสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเขียน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้พกัมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน  
 
 

 



 

 

 
หลกัความมีเหตุผล 
        ผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
ในการฝึกเขียนแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเขา้พกัของแขกผูม้าใช้
บริการโรงแรมอยา่งเหมาะสม   
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
          ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อน  
คดัเลือกผลงานสาํเร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
10. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 
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บทที ่6บริการระหว่างการเข้า
พกั 
1.การส่ือสารของแผนกบริการ
ส่วนหนา้ 
2.สมุดจดบนัทึก 
3. ข่าวสารขอ้มูลทัว่ไป 
4.กระดานข่าวสารขอ้มูล 
5.บริการดา้นไปรษณีย ์
6.บริการดา้นโทรศพัท ์
ปฏิบัติคน้ควา้บตัรขอ้มูล
เก่ียวกบัโรงแรม 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
บริการระหวา่งการเขา้พกั โดยใชส่ื้อ
Power  Point    
5. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน โดยใหเ้ดก็เก่งปน
เดก็อ่อน 
6.ผูส้อนใหผู้เ้รียนสืบคน้และวิเคราะห์
การบริการระหวา่งการเขา้พกัใน
โรงแรมหรือท่ีพกั เป็นกลุ่ม 
7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานและส่ง
ผูแ้ทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
8.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ

 
 



 

 

การเรียนรู้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
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บทที ่7  บัญชีผู้เข้าพกั 
1.บุคลากรดา้นการบญัชีผูเ้ขา้
พกั 
2.การบญัชีโรงแรม 
3.ประเภทบญัชีผูเ้ขา้พกั 
4.รายการสาํคญั 
5.การบนัทึกและการเกบ็รักษา
ขอ้มูล 
ปฏิบัติ  ฝึกการลงบญัชีผูเ้ขา้
พกั 
 
 
 
 
 
  
 
 

1  2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบับญัชีผูเ้ขา้พกั
โดยใชส่ื้อPower  Point  และแจก
เอกสาร ตวัอยา่งการลงบญัชีผูเ้ขา้พกัให้
ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูล 
5.ผูเ้รียนฝึกการลงบญัชีผูเ้ขา้พกั เป็น
รายบุคคล 
6. ผูเ้รียนส่งผลงานสาํเร็จทา้ยชัว่โมง 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย   
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
เป็นรายบุคคล 
 

 
 

16 บทที ่8 กระบวนการคนื
ห้องพกั 
1.การคืนหอ้งพกั 
2.เอกสารสาํคญัในการคืน
หอ้งพกั 
3.การดาํเนินการคืนหอ้งพกั 

1 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 



 

 

4.กญุแจหอ้งพกั 
5 การรับชาํระเงิน 
6.อตัราการถือครองหอ้งพกั 
ปฏิบัติแสดงบทบาทการคืน
หอ้งพกั 
 
 
 
 
 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
กระบวนการคืนหอ้งพกัโดยใชส่ื้อ
power point 
5.ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน  
แสดงบทบาทการคืนหอ้งพกั 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 

17 บทที ่ 9  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาค
คํา่ 
1.หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ของผูต้รวจสอบบญัชีภาคคํ่า 
2.หนา้ท่ีหลกัของผูต้รวจสอบ
บญัชีภาคคํ่า 
3.การบนัทึกรายการค่าหอ้งพกั
และภาษี 
4. รายการทางบญัชี 
ปฏิบัติ ฝึกบนัทึกรายการค่า
หอ้งพกั 
 
 
 

1 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัผู ้
ตรวจสอบบญัชีภาคคํ่าโดยใชส่ื้อpower 
point 
5.ครูใหผู้เ้รียนฝึกบนัทึกรายการค่า
หอ้งพกั 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 

 

18 สอบปลายภาค 1 2 แบบประเมินผล (ขอ้สอบ )  



 

 

 
 
 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค สปัดาห์ท่ี 18 30% 
 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการ วิชา งานส่วนหนา้โรงแรม 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
         ธารีทิพย ์ ทากิ.การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม.กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่,2549 
 
 
 

 
 


