มคอ.3 1
4513306 การจัดการและบริการงานจัดเลี้ยง

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513306 การจัดการและบริการงานจัดเลี้ยง
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมแขนงธุรกิจการโรงแรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยชุติมา จักรจรัส
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมระบุ
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมระบุ
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถบริหารและจัดการบริการงานจัดเลี้ยงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
บูรณาการเทคนิคการสอนมาจากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษารูถึงลักษณะธุรกิจการจัดเลี้ยง และคุณสมบัติของผูใหบริการงานจัดเลี้ยงที่เหมาะสม
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงรูปแบบการจัดงานเลี้ยงแบบตางๆ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบริหาร จัดการงานและวางแผนการจัดเลี้ยงไดในสถานการณจริง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจงานจัดเลี้ยง ประเภทของธุรกิจงานจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดงานจัดเลี้ยง การวางแผนการจัดการ การจัดระบบงาน หนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการ การจัดแบงหนาที่ในการ
บริการรูปแบบของการใหบริการ หลักการและขั้นตอนจัดเตรียมอาหารสําหรับงานจัดเลี้ยง ศึกษาคุณสมบัติ
ของผูใหบริการอาหาร ตําแหนงหนาที่ในการบริการ ความคาดหวังของลูกคา การดําเนินงานและการ
ควบคุมคุณภาพ และการสงเสริมการขาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30

-

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
30
5

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมระบุ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความซื่อสัตย ความมีวินัย
1.2 วิธีการสอน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และการฝกทักษะในโรงแรมตามโครงการความรวมมือ
1.3 วิธีการประเมินผล
การทดสอบทักษะพื้นฐานในชั้นเรียน การปฏิบัติงาน การแกปญหาเฉพาะจากฝกปฏิบัติงานใน
โรงแรมตามโครงการความรวมมือ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความสามารถในการเขาใจและการใหบริการในงานจัดเลี้ยงในสถานการณจริงได
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติทั้งในสถานการณจําลองและในสถานการณจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
การทดสอบความรู ความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การวิเคราะหปญหา และจัดการปญหาอยางเปนระบบ
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3.2 วิธีการสอน
บรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
การสอบ และการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
การทํางานรวมกับผูอื่น
4.2 วิธีการสอน
การมอบหมายงานที่จะตองไปฝกปฏิบัติงานในโรงแรมจริง
4.3 วิธีการประเมินผล
ความสําเร็จในการแกปญหา และการใหความรวมมือกับผูอื่นในฝกปฏิบัติงานจริง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
ความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
5.2 วิธีการสอน
การมอบหมายรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานที่ถูกตองตรงตามที่กําหนด และสวยงาม มีความคิดสรางสรรค
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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

2

3
4
5-13

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

1.1 ความรูพื้นฐานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
1.2 ทักษะและเทคนิคการเสิรฟ
1.3 ทดสอบความรูพื้นฐาน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เทคนิคการเสิรฟ
การจัดโตะอาหารสําหรับงานจัดเลี้ยง
อุปกรณและเครื่องมือ
การจัดโตะอาหาร (Table setting)
ผาเช็ดปาก (Napkins)
การจัดการการจัดเลี้ยง (Function
management)
การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติงานในโรงแรมตาม
โครงการความรวมมือ
ฝกปฏิบัติงานในโรงแรมตามโครงการความ
รวมมือ

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยาย สาธิต
ทดสอบ

พิสิทธิ์,
ชุติมา

4

บรรยาย สาธิต
ทดสอบ

พิสิทธิ์,
ชุติมา

4

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย

พิสิทธิ์,
ชุติมา
พิสิทธิ์,
ชุติมา
พิสิทธิ์,
ชุติมา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4
(360)

ทดสอบภาคปฏิบัติ

14-15

รายงานผลการฝกปฏิบัติงาน

8

นําเสนอรายงานสรุปเลม

16

สอบปลายภาค

4

แบบสอบ

ผูสอน

พิสิทธิ์,
ชุติมา
พิสิทธิ์,
ชุติมา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
ความรูพื้นฐานดานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
2
ความสามารถในการประเมิน
ปญหาและการแกปญหาเฉพาะ
หนาได รวมความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
หลากหลาย
3
รายงานสรุปผลการฝก
ปฏิบัติงาน
4
การสอบปลายภาค
4
ความมีวินัย

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-3

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20

แบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน

4-13

30

รูปเลมรายงานและการ
นําเสนอ
แบบสอบ
การแตงกาย

14-15

20

16
1-16

20
10

การทดสอบดวยขอสอบ
และการสอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณจําลอง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พิสิทธิ์ ธงพุดซา (2553). เอกสารประกอบการสอนการจัดเลี้ยง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
คูมือการปฏิบัติงาน โรงแรมสวนดุสิตเพลส
ใบงาน (Function Sheet) โรงแรมสวนดุสิตเพลส
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม. (2546). คูมือไวน (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เฮลท แคร พลับบลิชชิ่ง จํากัด.
กมลศักดิ์ ตัง้ ธรรมนิยม. (2546). โลกของไวน ถิ่นเมรัยทั่วพิภพ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เฮลท แคร พลับบ
ลิชชิง่ จํากัด.
กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม. (2546). ไวนฝรั่งเศส เมรัยอมตะ (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เฮลท แคร พลับบลิชชิง่
จํากัด.
โจเซฟ เอส.จี. (2546). กาแฟ ชงใหเปน ดื่มใหอรอย. เชียงใหม: The knowleadg center.
โซพิซา ไทยแลนด จํากัด. (1999). ไวนและสุราของประเทศฝรัง่ เศส (2nd ed). กรุงเทพมหานคร: ผูแตง.
ณรงค รูจํา (บรรณาธิการ). (2549 เมษายน). ไอศกรีมโฮเมด. Thailand Restaurant, 6(71), หนา 38-48.
ยุวดี ตนสกุลรุงเรือง. (2546). ใครๆ ก็อยากมีรานกาแฟ. กรุงเทพฯ: วิริยะ.
Barlens Event Hire. (n.d.). Catering Catalogue. Retrieved July 2, 2008, form http://
www.barlens.com.au
Brown, Graham and Hepner, Karon. (2000). The Waiter’s Handbook (2nd ed), Sydney: Glossary
Hospitality Press Pty Ltd.
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Fuller, John. (1983). Modern Restaurant Service: A manual for students and practitioners.
London: Virtue &Company Limited.
Hospitality hotelware. (n.d.). Tableware Catalogue. Retrieved July 5, 2008, form http://
www.hospitalityhotelware.co.uk
kimvallee. (n.d.). The art of table setting. Retrieved June 16, 2008, form http:// www.
kimvallee.com
Life in Italy. (n.d.). Open a bottle of wine. Retrieved July 2, 2008, form http://
www.lifeinitaly.com
Replacements LTD. (n.d.). Catalogue. Retrieved July 2, 2008, form http://
images.replacements.com
Strianese, Anthony J.(1997). Dining Room and Banquet Management (2ed). New York: Delmar
Publishers.
University of Phoenix. (n.d.). Visual Dictionary on line. Retrieved July 2, 2008, form
http://www.visual.merriam-webster.com
Wayne, Gisslen. (2003). Professional cooking (5th ed.). New York: John Wiley & Sons.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การทดสอบ กลางภาค ปลายภาค
ระดับคะแนน
คารอยละ
A
90-100
+
85-89
B
B
75-84
+
70-74
C
C
60-69
+
55-59
D
D
50-54
E
0-49

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบประเมินกอน/ หลังการสอน และคะแนนทดสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จัดแบงน้ําหนักของเนื้อหาใหสอดคลองกับความจําเปน และระดับความรูความสามารถของนักศึกษา

