
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม   รหัสวิชา 30701-2003 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

 

จัดทำโดย 

นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 

 แผนการจัดการเร ียนรู้ม ุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม  รหัสวิชา 30701-2003 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  
พุทธศักราช  2563  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย  ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นงานแม่บา้น
โรงแรม โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรม การวางแผนการจัดหาบุคลากร การจัดการห้องพัก งานห้องผ้าห้อง
ดอกไม้ เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานงานแม่บ้านโรงแรม การจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  

หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอ
ได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 

นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

    ผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม  
รหัสวิชา  30701 2003 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรม การ
กำหนดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผนการจัดหาบุคลากร การจัดเก็บข้อมูล 
จัดทำห้องพักตามมาตรฐาน การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผ้าห้องดอกไม้ การควบคุมการ 
เบิกจ่ายของใช้ประจำวัน การตรวจความเรียบร้อยของห้องพัก การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน สุขอนามัย 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและฝึกปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
 
3. จุดประสงค์รายวิชา 
 1. มีความรู้เกีย่วกบัในงานแม่บ้านเอกสารเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม  
3. มีทัศนคติที ดีต่องานแม่บ้านโรงแรมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ       
 

4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ในการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม  
2. ปฏิบัติงานแม่บ้านในระดับหัวหน้างานโรงแรม  
3. จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน  

 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม  รหัสวิชา  30701 2003   

จำนวน  3  หน่วยกิต  จำนวน 4 ชั่วโมง  

 พุทธิพิสัย  (20 %) 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

(5
0%

) 

จิต
พิส

ัย 
(3

0%
) 

รว
ม 

ลำ
ดับ

คว
าม

สำ
คัญ

 

จำ
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู้ 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เม

ิน 

1.  อุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน
แม่บ้าน 

1 1     4 2 8 6 8 

2. โครงสร้างการบริหารงานแผนก
แม่บ้านโรงแรม 

1 1 1    5 3 11 5 8 

3. การวางแผนการจัดหาบุคลากร 1 1 1    7 4 14 4 8 

4. การจัดหาเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งาน
แม่บ้าน 

1 1 1    
7 4 14 4 8 

5. การจัดการห้องพักและพ้ืนที่
สาธารณะ 

1 1 2    10 6 20 1 16 

6. เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม 1 1 2    8 4 16 3 8 

7. การสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
งานแม่บ้านโรงแรม 

1 1 2    9 5 18 2 12 

สอบประมวลผลความรู้ 4 

รวม 7 7 6         

รวมทั้งหมด 20 50 30 100  72 

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. อุตสาหกรรม
โรงแรมกับงานแม่บ้าน 

8 1.1 ความหมายของอุตสาหกรรม
โรงแรมได้ 

1.2 อธิบายอุตสาหกรรมโรงแรมกับ
งานแม่บ้าน ได้  

แสดงความรู้เกี ่ยวกับอุตสาหกรรม
โรงแรมกับงานแม่บ้าน 

2. โครงสร้างการ
บริหารงานแผนก
แม่บ้านโรงแรม 

8 1.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัโครงสร้างการบริหารงาน
แผนกแม่บ้านโรงแรม 

แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม 

3. การวางแผนการ
จัดหาบุคลากร 

8 1.1 สามารถคำนวนการจัดการ
บุคลากรได้ 

1.2 สามารถอธิบายความสำคัญของ
บุคลากรได้ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดหาบุคลากร 

4. การจัดหาเลือกซ้ือ
และการเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์งาน
แม่บ้าน 

8 1.1 อธิบายประเภทของเครื่องมือ
เครื่องใช้งานแม่บ้านได้ 
1.2 อธิบายหลักการจัดหาอุปกรณ์
ครุภัณฑ์งานแม่บ้านได้ 
1.3 อธิบายการเก็บรักษาวัสดุ

อุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้านได้ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเลือก
ซื้อและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 

5. การจัดการห้องพัก
และพ้ืนที่สาธารณะ 

12 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของประเภทห้องพักและ
พ้ืนที่สาธารณะ 

1.2 อธิบายหลักการปฏิบัติในการทำ
ความสะอาดห้องพัก และพ้ืนที่
สาธารณะ 

1.3 สาธิตการปฏิบัติในการทำความ
สะอาดห้องพักและพ้ืนที่
สาธารณะ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ 

6. เอกสารงานแม่บ้าน
โรงแรม 

8 1.1 อธิบายการบันทึกและทำ
รายงานของแผนกแม่บ้านได้ 

1.2 อธิบายเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 
ในงานแม่บ้านได้ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารงาน
แบบฟอร์มต่างๆ ในงานแม่บ้าน
โรงแรม 

7. การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
งานแม่บ้านโรงแรม 

8 1.1 มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานงาน
แม่บ้านโรงแรม 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานงานแม่บ้าน
โรงแรม 

สอบปลายภาค 4                -         - 



 

 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

 
หน่วยที่ 

ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 
รวม 

ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 4 2 8 4 
2 3 5 3 11 5 
3 3 7 4 14 10 
4 4 10 6 20 7 
5 3 7 4 14 7 
6 4 8 4 16 8 
7 4 9 5 18 9 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  
 
การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน  
  
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
        รวมทั้งหมด 100 คะแนน 
  
 
 
 

 



 

 

7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน   จำนวน 6 ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน 

3. เนื้อหา 

3.1 ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมโรงแรม 
3.2 ความสำคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน 

 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมกับ
งานแม่บ้าน 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1.1 ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมโรงแรม 
1.2 ความสำคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน
แม่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน  จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

รายวิชา  วธิีการให้คะแนนและวิธีการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที่ 1 และการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 1  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 1 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน
ร่วมกันทำกิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่  1   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1 
ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน 
Power point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม        8    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……  

 

 



 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……................................................... ...................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..………………………………………....................................................................................................... ..................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................ ................................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ..............................................................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม   จำนวน 8 ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 อธิบายประเภทของโครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม 

3. เนื้อหา 

 3.1 ฝ่ายบริหารโรงแรมที่เก่ียวข้องกับแผนกแม่บ้าน  
3.2 การจัดแผนบริหารงานโรงแรม  
3.3 การจัดแผนบริหารงานฝ่ายห้องพัก  
3.4 ขอบข่ายความรับผิดชอบของงานแม่บ้าน  

 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน
แผนกแม่บ้านโรงแรม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรมได้ 

 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม  จำนวน  8   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 2 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่ม 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 2  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 2 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอยา่งเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  2   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม       11    คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 



 

 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 

.................................................................................... ...............................................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……  

ผลการเรียนของนักเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….... 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การวางแผนการจัดหาบุคลากร     จำนวน  8  ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 สามารถคำนวนการจัดการบุคลากรได้ 
 2.2 สามารถอธิบายความสำคัญของบุคลากรได้ 

   3. เนื้อหา 
   3.1  การสรรหา การคัดเลือกพนักงานแม่บ้าน 
   3.2  คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 
   3.3  การวางแผนการจัดการบุคลากร 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู ้เกี ่ยวกับการวางแผนการจัดหา
บุคลากร 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 การสรรหา การคัดเลือกพนักงานแม่บ้าน 
4.2  คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
4.3  การวางแผนการจัดการบุคลากร 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   การวางแผนการจัดหาบุคลากร   จำนวน    8    ชั่วโมง 

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
การวางแผนการจัดหาบุคลากร 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 3  

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

2.  ขั้นให้ความรู้ 
1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

หน่วยที่ 3 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่ 3  

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       7    คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม       14     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ............……… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
.....................................................…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดหาเลือกซ้ือและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน    
จำนวน 8 ชั่วโมง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 อธิบายประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้งานแม่บ้านได้ 
1.2 อธิบายหลักการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้านได้ 
1.3 อธิบายการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้านได้ 

   
3. เนื้อหา 

3.1 เครื่องมือเครื่องใช้งานแม่บ้าน 
          3.2 อุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 
 3.3 การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 
  

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเลือกซ้ือและการ
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 เครื่องมือเครื่องใช้งานแม่บ้าน 
4.2 อุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 
4.3 การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดหาเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน   
จำนวน  8  ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนที่ 4 และการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดีควรเป็น
อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 4  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 4 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 
ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3 คะแนน 
ทักษะ       20    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม        31     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……  

 

 



 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................……… 

 

• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……..................................................................................... ...................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดการห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ   จำนวน  12  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเภทห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ 
2.2 อธิบายหลักการปฏิบัติในการทำความสะอาดห้องพัก และพ้ืนที่สาธารณะ 
2.3 สาธิตการปฏิบัติในการทำความสะอาดห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ  

3. เนื้อหา 

3.1 ประเภทห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ 
 3.2 หลักการปฏิบัติในการทำความสะอาดห้องพัก และพ้ืนที่สาธารณะ 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี ่ยวกับการจัดการห้องพักและ
พ้ืนที่สาธารณะ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 ประเภทห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะได้ 
4.2 หลักการปฏิบัติในการทำความสะอาดห้องพัก 
และพ้ืนที่สาธารณะได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การจัดการห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ   จำนวน  16   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
9 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำการ

เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 5 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของห้องพักแต่ละประเภทเป็นอย่างไร 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 5  
2.  ขั้นใหค้วามรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 5 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่ 5   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน 
Power point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม       20     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................ ...................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
…………..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ........................... 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..………………………………………................................................................................... ......................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………



 

 

……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
............................................................................................................................................... .....................……… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .....................…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน 8 ชัว่โมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 ระบุประเภทของเอกสารงานแม่บ้านได้ 
 2.2 มีความรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์มรายงานของแผนกแม่บ้าน  
 
3. เนื้อหา 

3.1 แบบฟอร์มรายงานสภาพห้องพัก 
          3.2 แบบฟอร์มรายงานการทำงานของพนักงาน 
 3.3 แบบฟอร์มการเบิกของใช้ 
 3.4 แบบฟอร์มรายงานการซ่อมแซม 
 3.5 แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินที่สูญหาย 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 แสดงความรู ้เกี ่ยวกับเอกสารงานแบบฟอร์ม
ต่างๆ ในงานแม่บ้านโรงแรม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 ระบุประเภทของเอกสารงานแม่บ้านได้ 
4.2 แบบฟอร์มรายงานของแผนกแม่บ้านาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม   จำนวน  8  ชั่วโมง 

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17 
/8 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 6  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 6 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถามถึง
การส่งเสริมการขาย 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 6  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 6 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้

เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้

หน่วยที่ 6   
3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 ครู

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 

 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       8    คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม        16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  



 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……....................................................................................................................... .................................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน 12 ชัว่โมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 อธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 

2.2 อธิบายจัดจำหน่ายเครื่องดื่มได้ 

   

3. เนื้อหา 

3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

          3.2 การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 นักเรียนสามารถวางแผนในการจัดจำหน่าย
เครื่องดื่ม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
4.2 การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน  12 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17 
/6 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน

ของหน่วยเรียนที่ 7 และการให้ความ
ร่วมมือของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดย
การถามถึงการส่งเสริมการขาย 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 



 

 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ 7  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  หน่วยที่ 7 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาท
สมมุติ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมิน
การเรียนรู้หน่วยที่ 6   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วย
ที่ 6 ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       9    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        18     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  

ผลการเรียนของนักเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….........................................................................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

 

 



 

 

• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................... .......................................................... ....…… 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย อุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน แม่บ้าน 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่โรงแรมบางแห่งอาจแยกการบริหารออกไป 
ก. งานห้องผ้า                                       
ข. งานห้องซักรีด 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                            
ง. งานห้องดอกไม้ 
2.   รายได้จากมินิบาร์จัดเป็นรายได้ของแผนกใด 
ก. แผนกแม่บ้าน                                     
ข. แผนกจัดเลี้ยง 
ค. แผนกการขายและการตลาด                  
ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3.   งานหลักท่ีสำคัญของแผนกแม่บ้านคือ 
ก. งานทำความสะอาดห้องพัก                  
ข. งานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                           
ง. งานห้องผ้า 
4.   Butler เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานใด 
ก. ดูแลงานในห้องซักรีด                          
ข. ดูแลงานในห้องผ้า 
ค. ดูแลงานบริการทั่วไปให้กับแขกพิเศษ      
ง. ผู้เชี่ยวชาญด้านการซักรีด 
5.   Wake Up Call  เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกใด 
ก. แผนกแม่บ้าน                                    
ข. แผนกต้อนรับ 
ค. แผนกโทรศัพท์                                  
ง. แผนกบัญชี 
 



6.   แผนกแม่บ้านมีความสัมพันธ์ในงานกับแผนกใดมากที่สุด 
ก. แผนกบุคคล                                      
ข. แผนกบริการส่วนหน้า 
ค. แผนกจัดซื้อ                                     
ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
7.   ตำแหน่งงานใดที่โรงแรมมักหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาทำงานได้ยาก 
ก. งานซักรีด                                        
ข. งานห้องผ้า 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                           
ง. งานช่าง 
8.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่ใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยดูแล 
ก. งานซักรีด                                        
ข. งานห้องผ้า 
ค. งานสวน                                          
ง. งานห้องดอกไม้ 
9.   ข้อใด ไม ่เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพัก     
ก. แผนกต้อนรับ                                   
ข. แผนกบำรุงรักษา 
ค. แผนกแม่บ้าน                                   
ง. แผนกอาคันตุกะสัมพันธ์ 
10.  โรงแรมที่มีแขกชาวต่างชาติเข้าพักเป็นส่วนใหญ่  ควรเลือกพนักงานแม่บ้านที่มีคุณสมบัติแบบใด 
ก. ภาษาต่างประเทศดี                            
ข. รูปร่างหน้าตาดี 
ค. มีบุคลิกดี                                         
ง. มีกิริยามารยาทดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม 
 
คำชี้แจง : จงเลือกให้ความหมายของคำต่อไปนี้ 

1. Executive Housekeeper ………………………………………………………………………………………………… 

2. Head Housekeeper ………………………………………………………………………………………………… 

3. Floor Housekeeper………………………………………………………………………………………………… 

4. Assistant Housekeeper ………………………………………………………………………………………………… 

5. Room Attendant ………………………………………………………………………………………………… 

6. Housekeeper ………………………………………………………………………………………………… 

7. Linen Room Supervisor ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การวางแผนการจัดหาบุคลากร 
 
คำชี้แจง : จงเลือกให้ความหมายของคำต่อไปนี้ 
 

1. Floor Supervisor ………………………………………………………………………………………………… 

2. Public Area Supervisor  ………………………………………………………………………………………………… 

3. Linen Supervisor ………………………………………………………………………………………………… 

4. Florist Supervisor ………………………………………………………………………………………………… 

5. Butler ………………………………………………………………………………………………… 

6. Room Maid ………………………………………………………………………………………………… 

7. House Man ………………………………………………………………………………………………… 

8. Cleaner ………………………………………………………………………………………………… 

9. Linen attendant ………………………………………………………………………………………………… 

10. Seamstress/Sewing Girl ………………………………………………………………………………………………… 

11. Washer ………………………………………………………………………………………………… 

12. Florist ………………………………………………………………………………………………… 

13. Handyman ………………………………………………………………………………………………… 

14. Gardener ………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การจัดหาเลือกซ้ือและการเก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งาน แม่บ้าน 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
1. จากรูปภาพ ข้อใดชัดเจนที่สุด 
 

 
ก. รถเข็นแม่บ้าน 
ข. อุปกรณ์การทำความสะอาด 
ค. รถเก็บผ้า 
ง. รถเก็บถังน้ำ 
2. จากรูปคืออุปกรณ์การทำความสะอาดใด 

 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. ไม้กวาดขนไก่ 



 
3. จากรูปคืออุปกรร์การทำความสะอาดใด 

 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. ไม้กวาดขนไก่ 
4. จากรูปคืออุปกรณ์การทำความสะอาดใด 
 

 
 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. แปรงขัดพ้ืน 
5. แม่บ้านควรหยุดใชเ้ครื่องทำความสะอาดต่าง ๆ ทันทีเม่ือมีอาการใด 
ก. น้ามันรั่ว,ไฟรั่ว 
ข. มีกลิ่นเหม็นไหม้ 
ค. ชำรุด 
ง. ถูกทุกข้อ 
6. ข้อใดไม่ใช่ผ้าที่ใช้ในห้องพักแขก 
ก. ปลอกหมอน 
ข. ผ้าปูที่นอน 
ค. เสื้อคลุมอาบน้ำ 
ง. ผ้าปูโต๊ะ 



 
7. จากรูปภาพเป็นเตียงแบบใด 

 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. quadruple 
 
8. จากรูปคือเตียงแบบใด 

 
 
จากรูปคือเตียงแบบใด 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. Triple 
 
 
 
 
 



 
9. จากรูปคือเตียงแบบใด 

 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. Triple 

 

10. เตีงขนาด 60x80 นิ้ว คือเตียงประเภทใด 
ก. Queen Sized Bed 
ข. Double Bed 
ค. Twin Bedded Room 
ง. King Sized Bed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การจัดการห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน 
ก. มีความพร้อมในการต้อนรับ 
ข. ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม 
ค. รักษาทรัพย์สินของโรงแรม 
ง. รักษาทรัพย์สินของแขก 
2. ข้อใดไม่ใช่งานหลัก ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน 
ก. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา 
ข. ฝึกอบรมพนักงาน 
ค. การขายห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว 
ง. การเขียนรายงาน 
3. คุณสมบัติใดที่พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องมีเป็นอันดับแรก 
ก. การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
ข. กริยามารยาทที่ดี 
ค. ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย 
ง. ความพร้อมที่จะทำงาน 
4. แผนกแม่บ้านจะดูแลรับผิดชอบความสะอาดในทุกส่วนของโรงแรมยกเว้นส่วนใด 
ก. สำนักงาน 
ข. ร้านค้าเช่าในโรงแรม 
ค. บริเวณสาธารณะ 
ง. ห้องครัว 
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. แผนกแม่บ้านเป็นแผนกหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แขกได้ 
ข. งานในแผนกแม่บ้านจัดเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญละทักษะเฉพาะอย่าง 
ค. การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมและต้องมีมารยาทที่ดี 
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจำเป็นและต้องยึดถือเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 



 
6. ธุรกิจโรงแรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 
ก. 1 ส่วน 
ข. 2 ส่วน 
ค. 3 ส่วน 
ง. 4 ส่วน 
7. ข้อใดคุณสมบัติและลักษณะสำคัญของพนักงานในแผนกแม่บ้าน 
ก. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
ข. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี 
ค. มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ง. อารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่าย 
8. (Executive Housekeeper) คือตำแหน่งใด 
ก. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 
ข. หัวหน้าแม่บ้าน 
ค. พนักงานดูแลห้องพัก 
ง. หัวหน้าห้องผ้า 
9. (Linen Room Supervisor) คือตำแหน่งใด 
ก. หัวหน้าห้องดอกไม้ 
ข. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 
ค. หัวหน้าแม่บ้าน 
ง. หัวหน้าห้องผ้า 
10. บริเวณสาธารณะที่แม่บ้านไม่ต้องรับผิดชอบ 
ก. พ้ืน 
ข. ลานจอดรถ 
ค. กระจก 
ง. หน้าโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม 
 
 
คำชี้แจง : อธิบายสถานะของห้องพัก Room Status ต่อไปนี้ 

1. VC = Vacant Clean ………………………………………………………………………………………………… 

2. VD = Vacant Dirty ………………………………………………………………………………………………… 

3. VCI = Vacant Clean Inspected ………………………………………………………………………………………………… 

4. VCP = Vacant Clean Pick Up ………………………………………………………………………………………………… 

5. OC = Occupied Clean ………………………………………………………………………………………………… 

6. OD = Occupied Dirty ………………………………………………………………………………………………… 

7. OCI = Occupied Clean Inspected …………………………………………………………………………………………… 

8. OOO = Out of Order ………………………………………………………………………………………………… 

9. OOS = Out of Service ………………………………………………………………………………………………… 

10. OOI = Out of Inventory ………………………………………………………………………………………………… 

11. Assign Clean ………………………………………………………………………………………………… 

12. Assign Dirty ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 



 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 หน้า 1/1 
 วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน งานแม่บ้านโรงแรม 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1.   พนักงานแม่บ้านจะขออนุญาตแขกทำความสะอาดห้องพัก ต้องพูดว่าอย่างไร 
ก. Excuse me.Housekeeper Cloud I make up your room?                                          
ข. Can I clean your room? 
ค. I’m sorry, I’ll cleanup for you?                                     
ง. May I come in? 
2.   Guest : The television does not working 
      Housekeeper: ………………………………………..  
ก. What’s the problem, sir?                                          
ข. The water in the toilet room keeps running. 
ค. I’m sorry to hear that.                                          
ง. Thank you so much. 
3.  Housekeeper: ………………………………………..  
     Guest  : Yes Can someone help me with luggages? 
ก. Are you check in, sir? 
ข. Are you  checking out, sir?                                        
ค. I’ll get the bell boy for you.                             
ง. I’m sorry. 
4.   เมื่อแขกกล่าวขอบคุณ พนักงานแม่บ้านจะตอบกลับอย่างไร 
ก. Thank you.                                     ข. Ok. 
ค. Never mind.                                    ง. You’re welcome. 
5.   Housekeeper: Excuse me,madam.Is this your ring? 
      Guest          : Oh yes  Where did you find it? 
      Housekeeper: ………………………………………… 
ก. I’m afaird .over there.                       ข. I’m sorry. I’ll do it right away,sir. 
ค. Near the sink.                                  ง.  It’s all right.            
  
ให้นักศึกษาเขียนแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 



6. I’ll clean everything up. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
7. I’ll change it. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
8.I’ll mop it up. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
9.I’ll bring a new one. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
10.I’ll use the vacuum cleaner on it. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
11.The light bulb is broken. It needs replacing. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
12.The floor hasn’t been cleaned. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
16. out of order 
……………………………………………………………………………………………………….. 
17.early make – up 
……………………………………………………………………………………………………….. 
18. Stay  over 
……………………………………………………………………………………………………….. 
19.Complimentary 
……………………………………………………………………………………………………….. 
20.Sleeper 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


