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03763253 การจัดการสวนงานแมบาน 

(Housekeeping Management) 

ประมวลการสอน ภาคปลาย 2562 

โครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและทองเทีย่ว (ภาคพิเศษ) 

โครงการจัดต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

**************************************************** 

ผูสอน :   อาจารยปรางฉาย  ปรัตคจรยิา  

สถานทีท่ํางาน :      หองสํานักงาน อาคารสารสนเทศ 

วันและเวลาที่ใหคําปรกึษา : ทุกพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 

Email:  prangchay@hotmail.com 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ 

คําอธิบายรายวิชา:  

ความเปนมาของงานแมบาน โครงสรางสวนงานแมบาน หนาที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัตงิานของสวน

งานแมบาน สารทาํความสะอาดและเครื่องมือทําความสะอาด งานผาและงานซักรีด การทําความสะอาดหองพักแขกและการ

บํารุงรักษา การจัดสรรกําลงัคนสําหรับการปฏบิัตงิานหองพัก สุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการสินคาคงคลังของสวน

งานแมบาน ศึกษานอกสถานที่ และกรณีศึกษา 

 

แนะนํารายวิชา: 

วิชาน้ีเปนวิชาเฉพาะบังคับ ประกอบดวยการเรียนท้ังหมด 13  สัปดาหในภาคปลาย ปการศึกษา 2562 

กิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาหประกอบการบรรยายเน้ือหาวิชา การศึกษากรณีศึกษา การอภปิราย การนําเสนองานกลุม  

รวมถงึการฝกปฏิบัต ิ เพ่ือใหนิสิตมีความรูดานการจัดการและบริหารงานสวนหนาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติอยางถูกตอง 

เปนระบบ เปนสากล และเพ่ือใหนิสิตมีความรูที่เกดิจากการบรูณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ  

 

เปาหมายการเรยีน 

รายวิชานี้มีเปาหมายท่ีจะใหนิสิตไดศึกษาและไดรับความรูความเขาใจทางดานการจัดการสวนงานแมบาน ตลอดจน

การนําความรู ทักษะแนวคดิการจดัการ และมาวิเคราะหและไปประยุกตใชในการประกอบอาชพีในอนาคต 

1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

นิสิตซ่ือสัตย ไมคดโกง ดวยการคัดลอกงานของผูอื่น หรือนํางานของผูอื่นมาอยางผิดจริยธรรม   และนิสิตตองมี

ระเบียบวินัยทั้งดานการเขาเรียน มารยาทในการเรียน และการแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
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2. ดานความรู 

นิสิตมีความรูดานการจัดการและบริหารแหนกแมบานในโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางถูกตอง เปนระบบ 

เปนสากล ทันสมัยตอสถานการณโลก  

3.ดานทักษะทางปญญา 

นิสิตตองสามารถนาํความรูท่ีเรียนวิเคราะหและไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคต  

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

  นิสิตมีความรับผิดชอบในการทํางานสงใหตรงเวลา  ชวยเหลือกันทํากิจกรรมกลุมระหวางเรียน ศึกษากรณีศึกษา 

นําเสนองานกลุมใหสําเร็จ  ไมเกี่ยงงานกัน 

5.ทักษะดานการส่ือสารและเทคโนโลย ี

นิสิตมีทักษะการเรียนดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คนควา หาขอมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับเน้ือหาการเรียนตางๆ นอกเหนือจากท่ีสอนในหองเรียน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู  

 

การเขาช้ันเรยีน 

ขอพึงปฏิบัติในการเรยีน มีดงัตอไปน้ี 

 การเขาชั้นเรียน 

นิสิตตองเขาชั้นเรียนทุกคร้ัง เพ่ือเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เชน การฟงบรรยาย ศึกษากรณีศึกษา การ

อภิปราย การทํากิจกรรมกลุม หากนิสิตขาดเรียนจะหักจากคะแนนเขาชั้นเรียนครั้งละ 1 คะแนน หากนิสิตเขาเรียนสาย 

(ประมาณ 15 นาท ีหรือหลังจากที่อาจารยล็อคหองเรียน) นิสิตจะโดนหัก 0.5 คะแนนตอการเขาสาย 1 ครั้ง  

หมายเหตุ  เนื่องจากรายวิชาน้ีเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง อาจารยอาจจะเชค็ชื่อนิสิตมากกวา 2 คร้ัง 

  การแตงเคร่ืองแบบนิสติ 

หากนิสิตแตงกายไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน  อาจารยจะหัก

คะแนนการแตงกายครั้งละ 0.25 คะแนน 

 การลากิจ 

นิสิตสามารถลากิจไดตามความจําเปน โดยนิสติตองมาแจงการลากิจกับอาจารยกอนวันลา 1 อาทิตย โดยอาจารยจะ

เปนผูพิจารณาตามเหตผุลอันสมควร หากนิสิตมีเหตุผลอันสมควร  อาจารยจะยกเวนการหักคะแนน 

 การลาปวย 

นิสิตสามารถลาปวยไดตามอาการ โดยใน 1 ภาคการศึกษา นิสิตสามารถลาปวยไดไมเกิน 3 คร้ังและตองมีใบรับรอง

แพทยแนบใบลาดวยทุกคร้ัง หากนิสิตลาปวยโดยไมมใีบรับรองแพทย   

 การสงงาน 

นิสิตตองสงงานภายในวันและเวลาท่ีกําหนด หากไมสงงานตามที่กําหนด ถือวางานชิ้นนั้นไมไดสง 
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การสอนชดเชย 

  หากอาจารยมีเหตุจําเปนตองงดการเรียนการสอน อาจารยจะนัดเรยีนชดเชย โดยอาจารยจะแจงวันและเวลา

ใหนิสิตทราบลวงหนา 

 

เครื่องมือที่ใชในการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย Power Point  

ขอมูลจากส่ือทางอินเทอรเน็ต ตางๆ 

  

แหลงเรียนรู 

ตําราและเอกสารไดแก 

1. วันเพ็ญ พงษเกา และคณะ (2560). งานแมบานโรงแรม. กรุงเทพฯ : องคการคาของ สกสค. 

2. Sudhir Andrews. (2009). Hotel Housekeeping: A training Manual. (Second edition): McGraw-Hill. 

3. Thomas J.A .Jones. (2008). Professional Management of Housekeeping Operations.                   

(Fifth edition):John Willey and Sons INC. 

4. Amelia Samon Roldan. (2003). Housekeeping Management.AR skills Development and Management 

Services. 

 

การประเมินผลการเรียนและรายละเอียดการประเมินผล 

 คะแนนเขาชั้นเรียน 10 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการเขาชั้นเรียนในแตละคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 

 คะแนนการสงงาน 10 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการสงงานทุกชิ้นท่ีอาจารยไดส่ังไว 

 คะแนนการมีสวนรวมในการวิเคราะหกรณีศกึษา การทํากิจกรรมกลุมและการปฏิบตัิ 10 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการสงัเกตการมีสวนรวมในการอภปิราย การทํากิจกรรมกลุม และใหคะแนนจากผลของการปฏิบัต ิ

 คะแนนการนําเสนอรายงาน 2 ชิ้น 10 คะแนน รวม 20  คะแนน 

เก็บคะแนนจากการเน้ือหารรายงานไดครบถวนและถูกตอง รวมท้ังการออกมานําเสนอรายงาน  

 คะแนนสอบกลางภาค  25 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 25 คะแนน  รวม 50  คะแนน 
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เกรดในการประเมิน มีดังน้ี 

A = 80 – 100 %     B+ = 75 – 79 % 

B = 70 – 74%     C+ = 65 – 69% 

C = 60 – 64 %     D+ = 55 – 59 % 

D = 50 – 54%     F =    0 – 49 % 

 

การไมเห็นดวยกับผลการเรียน 

นิสิตมีสิทธ์ิทีจ่ะโตแยงหรือขอดูผลการเรียนของตนเองได โดยอาจารยผูสอนจะพิจารณาตามเหตุผลเปนรายๆไปตามท่ี

นิสิตรองขอ โดยหากเกิดการผดิพลาดขึ้นจรงิอาจารยผูสอนจะดําเนินการแกไขผลการเรยีนใหทันภายในภาคเรยีนนั้นๆ 

 กรณีการเรยีนไมสมบูรณ (I) 

เกิดจากหลายๆกรณีเชน กรณีท่ีนิสติมีความจําเปนท่ีไมสามารถเขาสอบได หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่นิสิตไมสามารถสงงาน

ไดทันตามกําหนด หากมีเหตุจาํเปนใดๆ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอนิสิตจะไดผลการเรียน I 

 

ตารางและรายละเอียดการสอน 

 

สัปดาห วันท่ี เน้ือหา ส่ือการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

1 17 ธ.ค. 62 แนะนํารายวิชา ระเบียบขอตกลง การวัดผล

ประเมินผล การศึกษากรณีศึกษา 

 

บรรยาย 

ดูภาพยนตและ

อภิปราย 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

2 24 ธ.ค. 62 

 

บทท่ี 1ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานแมบาน  บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

3 7 ม.ค. 63 บทท่ี 2 ประเภทของหองพัก บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 
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สัปดาห วันท่ี เน้ือหา ส่ือการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

4 14 ม.ค.63 บทท่ี 2 ประเภทของหองพัก (ตอ) บรรยาย 

ฝกปฏบัิต ิ

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

5 21 ม.ค.63 บทท่ี 3 การทําความสะอาดหองพัก บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

 25-31 ม.ค. 63 สอบกลางภาค 

6 4 ก.พ. 63 บทท่ี 3 การทําความสะอาดหองพัก (ตอ) นําเสนอตวัอยาง 

บรรยาย 

ฝกปฏบัิต ิ

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

7 11 ก.พ. 63 บทท่ี 4 การทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ  บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

8 18 ก.พ. 63 บทท่ี 4 การทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ (ตอ) บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

9 25 ก.พ. 63 นําเสนอรายงาน นําเสนอรายงาน อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

10 3 มี.ค. 63 บทท่ี 5 สถานะหองพักแขก บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 
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สัปดาห วันท่ี เน้ือหา ส่ือการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

11 10 มี.ค. 63 บทท่ี 6 หองซักรีด บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

12 17 มี.ค. 63 บทท่ี 7 หองผา และ บทที่ 8 การควบคุมวัสดคุงคลงั บรรยาย 

ฝกปฏบัิต ิ

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

13 24 มี.ค. 63 บทท่ี 9 ทรัพยากรมนษุยในงานแมบาน 

การนําเสนอรายงาน (คร้ังท่ี 2) 

 

 

บรรยาย 

นําเสนอตวัอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

นําเสนอรายงาน 

 

อ.ปรางฉาย ปรตัคจริยา 

 30 มี.ค.-10 เม.ย.63 สอบปลายภาค 

 

สิทธิในการเปล่ียนแปลงใดๆ 

อาจารยผูสอนมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงใดๆในเรื่องของวิธีการประเมินผลการเรียน หรือรูปแบบของการจดัการเรียนการ

สอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินจิ เหตุผลและความจําเปนใดๆที่อาจเกิดขึ้นได 


