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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ วิชาเลือกแขนง
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวรรณพรรธน ริมผดี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 มกราคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.นักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.นักศึกษาเขาใจการบริหารจัดการของสวนงานตางๆ ภายในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.นักศึกษาเขาใจถึงลักษณะของรายการอาหารแบบตางๆ และสามารถจัดชุดรายการอาหารได
4.นักศึกษาเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มแตละชนิด และสามารถจัดบริการไดอยาง
เหมาะสม
5.นักศึกษาสามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
บู ร ณาการเทคนิ คการสอนมาจากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรดานการโรงแรม เพื่อใหรายวิชามีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และนักศึกษา
สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางงานบริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทของการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รูป แบบการบริ ก ารการแบ ง สายงานบริ การและหนาที่ ความรั บ ผิด ชอบของบุค ลากรองคป ระกอบแห ง
ความสําเร็จของการบริการ พฤติกรรมผูบริโภค การสรางความประทับใจ และการแกปญหาเฉพาะหนาใน
การบริการการศึกษากรณีพิเศษเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
การฝกปฏิบัติการ 360 การศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจําวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายวิชาตามเวลาที่อาจารยประจําวิชากําหนด

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความซื่อสัตย ความเอื้ออารี ทัศนคติที่ดีตอการบริการและความมีวินัย
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกลงไปในทุกเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการแบงหนาที่ การแสดงบทบาทในการทํารายงาน การทํากิจกรรม หรือแกปญหา
ภายใตสถานการณตางๆ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1.บทบาทหนาที่ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.โครงสรางองคกร การบริหารจัดการภายในของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.รูปแบบและลักษณะรายการอาหารแบบตางๆ
4.ประเภทหรือชนิดของเครื่องดื่ม
5.ประเภท ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องใชสําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6.หลักการบริการที่เหมาะสมกับอาหารและเครื่องดื่มแตละชนิด
7.มาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่มอยางสากลนิยม
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2.2 วิธีการสอน
บรรยาย สาธิต มอบหมายใหแกไขสถานการณจากกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินผลโดยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลาในเนื้อหาภาคทฤษฎี
2.ประเมินผลจากความประณีต ความเรียบรอย สวยงามและตรงตามเวลา ในเนื้อหาภาคปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การวิเคราะหสถานการณ และการแกปญหาเฉพาะหนา
3.2 วิธีการสอน
1.การมอบหมายกรณีศึกษา
2.การเรียนในสถานการณจําลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
จํานวนปญหาที่ไดรับการแกไขอยางเหมาะสม และทันเวลา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1.ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตน
2.ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟงการพูด การอาน และการเขียน
4.2 วิธีการสอน
1.การเรียนในสถานการณจําลอง
2.การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
4.3 วิธีการประเมินผล
1.พฤติกรรมตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายโดยกลุม
2.พฤติกรรมการใหความรวมมือกับกลุม
3.ทักษะการสื่อสารภายในกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
การใชเทคโนโลยีในการหาขอมูล และจัดทําเอกสารเพื่อนําเสนออยางมืออาชีพ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายกรณีศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ความถูกตองของเนื้องานที่ไดรับมอบหมาย
2.ความสามารถในการจัดทําเอกสารอยางเรียบรอย สวยงาม
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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

3
4
5-13
14-15
16

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1.1สอบความรูพ ื้นฐาน
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
โครงสรางองค
1.2ความรูเบื้องตนดาน
อาหาร เครื่องดื่มและไวน
หลักปฏิบัติและเทคนิคในการเสิรฟ
2.1ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาชนะอุปกรณเพื่อการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
2.2การจัดโตะอาหาร
การควบคุมตนทุนดานอาหารและ
เครื่องดื่ม

4

บรรยาย สาธิต ทดสอบ

อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี

4

บรรยาย สาธิต ทดสอบ

อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี

4

บรรยาย กรณีศึกษา

การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติงานใน
โรงแรมตามโครงการความรวมมือ (MoU)
ฝกปฏิบัติงานในโรงแรมตามโครงการ
ความรวมมือ(MoU)
รายงานผลการฝกปฏิบัตงิ าน

4

บรรยาย

อาจารย์วรรณพรรธน์
ริมผดี
อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี
อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี
อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี
อาจารยวรรณพรรธน
ริมผดี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

จํานวน
ชั่วโมง

(360)
8

ฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง
นําเสนอรายงานสรุป

4

แบบสอบ

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
ความรูพื้นฐานดานการบริการ การทดสอบดวยขอสอบและการ
อาหารและเครื่องดื่ม
สอบภาคปฏิบัติในสถานการณ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จําลอง
ความสามารถในการประเมิน
แบบประเมินผลการฝก
ปญหาและการแกปญหาเฉพาะ
ปฏิบัติงาน
หนาได รวมความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอนื่ ไดอยาง
หลากหลาย

สัปดาหที่
ประเมิน
1-3

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20

4-13

30

มคอ.3 5

4513305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม(MoU)
3
4
5

รายงานสรุปผลการฝก
ปฏิบัติงาน
การสอบปลายภาค
ความมีวินัย

รูปเลมรายงานและการนําเสนอ

14-15

20

แบบสอบ
การแตงกาย

16
1-16

20
10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รายการอาหารของรานอาหารรูปแบบตางๆ
รายการเครื่องดื่มของรานอาหารรูปแบบตางๆ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนังสือเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมการกินในแตละประเทศ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ขอสอบ, ชุดแบบทดสอบ, กรณีศึกษา, แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงวินัยและทัศนคติตองานบริการ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบประเมินผลผูสอน ดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถในการสอน โดยมีคณะกรรมการของ
โรงเรียนเปนผูจัดทํา จัดเก็บและสรุปผลมอบใหอาจารยผูสอนรับทราบ
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลจากการประเมินของนักศึกษา และผลคะแนนของการเรียนในเทอมกอนมาพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเติมในการเรียนการสอนในเทอมถัดๆ ไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เก็บขอมูลผลการประเมินจากสถานประกอบการจริงในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยเลือก
เฉพาะนักศึกษาที่เลือกฝกงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลจากขอ4 กับทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะหถึงความรูและทักษะที่จําเปนในการบริการ
งานจัดเลี้ยงในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหการเรียนการสอนสอดคลองกับการนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต

