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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3573306
รายวิชา การจัดการและบริการงานแมบาน
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2–2) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1. อาจารยโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ
ผูประสานรายวิชาและผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชัน้ ปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิถุนายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาสามารถรูและเขาใจ ในรายวิชา การจัดการและบริก ารงานแมบาน สามารถปฎิบัติใน
เนื้อหา เชน การทําความสะอาดหองพัก การทําความสะอาดหองน้ํา การปูเตียง การใชเครื่องมือในการทํา
ความสะอาด สารเคมีที่ทําความสะอาด สุขอามัยของพนักงานบริการ ฯลฯ และสามารถคํานวณบุคลากรใน
การทํางานแตละชวงเวลาได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและความ
เขาใน ในรายวิชา สามารถนําไปปฎิบัติและประกอบอาชีพได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหนาที่และขอบเขตของงานแมบาน ขั้นตอนการจัดเตรียมหองพัก วิธีการใชเครื่อมือ น้ํายาเคมี
ทําความสะอาดอยางตอง ปลอดภัย การบํารุงรักษาซอมแซมเฟอนิเจอร เครื่องใชตางๆ อยางเหมาะสม การซัก
รีดและนําสงผาที่ใชในโรงแรมและการจัดทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช การรับคํารองเรียนจากแขกใน
กรณีตางๆ รามทั้งหนาที่เกี่ยวกับของสูญหายและหนาที่ประสานงานกับแผนกตางๆ ในโรงแรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 20 ชั่วโมง ไมมี
ปฎิบัติ 36 ชั่วโมง
มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
ตอภาคเรียน
ตอภาคเรียน
ขอมูลเทคโนโลยีของเครื่องมือ
เครื่องใช ในการทําความ
สะอาดในตางประเทศ ในระบบ
อินเตอรเน็ต
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
หลังจากสอนเสร็จ ใหนัก ศึกษาไดซัก ถามปญหาตางๆ ในรายวิชา หรือ นัก ศึกษาปรึก ษาไดกรณีที่
อาจารยไปนิเทศที่โรงแรม และสามารถสงคําถามทาง อีเมลลหรือโทรศัพท
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ตองปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ ตรงตอเวลา ในการเรียน
และการฝ ก งาน เพราะวิ ช านี้ มี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานที่ ป ระกอบการของหน ว ยงานภายนอก
(โรงแรมที่ทํา MOU กับมหวิทยาลัย)
1.2 วิธีการสอน
นอกจากเนื้อหาการสอนในตําราแลว ตอ งยกตัวอยางในการทํางานหรือประสบการณในการ
ทํางานแตละแผนกใหนักศึกษาฟง เพื่อจะไดมองภาพในการทํางานจริงหรือยกตัวอยางปญหาตางๆ แลวให
นักศึกษาลองแกปญหา ถาไมถูกตองก็บอกใหนักศึก ษาฟงในสิ่งที่ถูกตอง และสรางจิตใตสํานึก ในเรื่อง
ความรับผิดชอบ มายาททางสังคม กาละเทสะ เพื่อจะไดปรับตัวกับสถานที่ประกอบการ
1.3 วิธีการประเมินผล
นักศึกษาเขาเรียนสมําเสมอ ไปฝกงานตามวันเวลาที่กําหนด สงรายงานตามเวลาที่กําหนด และ
สอบการทําความสะอาดหองพักได
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นัก ศึก ษาเขาใจขั้นตอนการทํางานในแผนกแมบาน สามารถปฏิบัติง านในแตล ะแผนกของงาน
แมบานได รูวิธีการใชเครื่อมือในการทําความสะอาด การใชเคมีภัณฑ สุขอนามัยของโรงแรม การทําความ
สะอาด การปูเตียง ฯลฯ และสามารถคํานวณบุคลากรในการทํางานแตละชวงเวลาได
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อธิบาย ปฎิบัติ ยกตัวอยางในแผนกตางๆของงานแมบานในโรงแรม
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบขอเขียน สอบปฎิบัติการทําความสะอาดหองพัก ไดจริง รายงานเนื้อหาที่ม อบหมายได และ
สังเกตความสนใจในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สามารถวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาเหตุกาณเฉพาะหนาได โดยลูกคามีความพึงพอใจ
3.2 วิธีการสอน
อธิบาย ยกตัวอยางปญหาตางๆในแผนกแมบานรวมถึงแนวทางการแกปญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
ยกตัวอยางปญหา และใหแกไขปญหา ทดสอบโดยการสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ใหนักศึกษาฝกงานในสถานที่ประกอบการจริง (โรงแรมที่ทํา MOU กับมหาวิทยาลัย) เพื่อนักศึกษา
ไดมีความสัมพันธกับพนักงานในโรงแรมและไดเรียนรูกระบวนการทํางานเพื่อมาพัฒนาตนเองและจัดทํา
รูปเลมนําเสนอพรอมรูปภาพ
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4.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษาฝกงานในสถานที่ประกอบการและหมุนเวียนทํางานในแตละแผนก โดยมีพนักงานเปน
พี่เลี้ยงและมีอาจารยประจําวิชาสอนปฎิบัติในสถานที่ประกอบการ
4.3 วิธีการประเมินผล
ใหนักศึกษาทดสอบการทําความสะอาดหองพัก การ Mark up หองพักและการทําความสะอาด
ทั่วไปภายในโรงแรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
คํานวณตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองในแตละป วิเคราะหอัตรากําลังคนที่ทํางานตามจํานวนหองพักได
5.2 วิธีการสอน
ยกตัวอยาง กรณีโรงแรมและสอนการคํานวณตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองและคํานวณอัตรากําลังคน
5.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบการคํานวณตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองและคํานวณอัตรากําลังคน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1.

2.

3.

4.

-แนะนํารายวิชา
วัตถุประสงค แนวการสอน
เนื้อหาที่ตองศึกษา ขอบเขต
การศึกษา
บทที่ 1 งานแมบาน
บทที่ 2 การทําความสะอาด
วัสดุและเครื่องมือเครื่องใชใน
โรงแรม
บทที่ 3 การทําความสะอาด
ประจําวันและการทําความ
สะอาดใหญในที่ตางๆ
บทที่ 4 สุขอนามัยและการ
รักษาความปลอดภัย
บทที่ 5 การจัดเตรียมหองพัก
บทที่ 6 ผาโรงแรมและการ
ซักรีด
บทที่ 7 งานดอกไมในโรงแรม
บทที่ 8 เทคนิคการจัดการ
งานแมบาน

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย อธิบาย นําเสนอ
อ.โสภาวรรณ
เปน Power point
ตรีสุวรรณ

4

บรรยาย อธิบาย นําเสนอ
เปน Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

4

บรรยาย อธิบาย นําเสนอ
เปน Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

4

บรรยาย อธิบาย นําเสนอ
เปน Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ
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5.

สอบกลางภาค

1.30

6.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

7.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

8.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

9.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

10.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

ขอสอบกลางภาค

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ
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11.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

12.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

13.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

14.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

15.

ฝกงาน ปฎิบัติในแผนก
แมบาน ที่โรงแรมที่ทํา MOU

4

16.

ขอสอบปลายภาค

1.30

การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
การทําความสะอาดหองพัก
การทําความสะอาดหองน้ํา
สวนกลาง การใชเครื่องใน
การทําความสะอาดและ
เคมีภัณฑและการซักรีดผา
ตางๆ
ขอสอบปลายภาค

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ
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มคอ. 3
3573306 การจัดการและบริการงานแมบาน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.

ผลการ
เรียนรู
ขาด ลา มาสาย

2.
3.
4.
5.

โรงแรม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน

6.

โบนัส

วิธีการประเมิน
พฤติกรรมระหวาง
เรียน
จากทางโรงแรม
ขอสอบกลางภาค
ขอสอบปลายภาค
รายงานสรุปการ
ฝกงาน
จากเกณฑการให
คะแนนของแตละ
โรงแรม

สัปดาหที่
ประเมิน
1-14

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10 คะแนน

6-14
5
16
16

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน

16

10 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การจัดการและบริการงานแมบาน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-ไมม-ี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารใบรายงานในโรงแรมแตละแผนกตางๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 90 -100 %
B+ 85 - 89 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 85 - 89 %
B
75 - 84 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 75 - 84 %
C+ 70 - 74 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 70 - 74 %
C 60 - 69 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 60 - 69 %
D+ 55 - 59 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 55 - 59 %
D 50 - 54 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 50 - 54 %
F
0 - 49 รวมกิจกรรมทั้งหมด สงงานครบ และสอบปลายภาคได 0 - 49 %
7

มคอ. 3
3573306 การจัดการและบริการงานแมบาน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใหนักศึกษากรอกขอมูลแบบสอบถามทางมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
ผลที่ไดรับจากการสรุปแบบสอบถาม มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมตอไป
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