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แผนบริหารการสอนประจําวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4514218 การจัดการและควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Management and Control
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมงสอน
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการ วิชาเลือกแขนงการโรงแรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพิสิทธิ์ ธงพุดซา, อาจารยณัฐปรียา โพธิ์พันธุ และอาจารยพิมพรวี ทหารแกลว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre – requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งลาสุด
26 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถบริหารจัดการในการควบคุมตนทุนอาหารและ
เครื่องดื่มไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนก
จัดซื้อ เพื่อสามารถบริหารจัดการ ประเมินผล ตรวจสอบและวิเคราะหตารางตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใชในการกําหนดตนทุน ควบคุม
ตนทุนและประเมินผลการควบคุมตนทุนมาตรฐาน และนําการคํานวณมาประยุกตใชในการจัดทํารายการ
อาหารและเครื่องดื่ม
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3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการจัดซื้อ การตรวจรับ การตรวจนับและการเก็บ
รักษาสินคา แบบฟอรมตางๆ และการตรวจสอบสินคาคงเหลือ
4. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎเกณฑการคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
การคํานวณคาตอบแทนและการคํานวณประสิทธิภาพการทํางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การ
เบิกจาย การตรวจนับ การเตรียมการใช การคํานวณตนทุน การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การ
จัดรูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความเมาะสมของจํานวนพนักงานและปริมาณงาน
ในแผนก การวางแผนเพื่อพัฒนา ระบบงาน และบุคลากร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย / การฝก
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม / การฝกงาน
30
30
5
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมระบุ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. นักศึกษามีวินัย และความรับผิดชอบในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย
1.2วิธีการสอน
มอบหมายงานในชั้นเรียน และรายงาน
1.3. วิธีการประเมินผล
จํานวนงานที่สงครบตาม มีความถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา
2. ความรู
2.1ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษามีความสามารถในการคิดคํานวณ ควบคุมตรวจสอบ จัดการและวิเคราะหตนทุนดานอาหาร
และเครื่องดื่มได
2.2วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอยางและฝกทําแบบฝกหัด
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2.3วิธีการประเมินผล
การทําขอสอบยอยในชั้นเรียน และรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การคํานวณ วิเคราะหและการจัดการอยางเปนระบบ
3.2วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายพรอมยกตัวอยางเหตุการณเสมือนจริงในการจัดการ การแกปญหา
3.3วิธีการประมวลผล
การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน สอบยอยและรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2วิธีการสอน
การมอบหมายงานกลุมในชั้นเรียนและรายงานที่มีลักษณะของการชวยกันแกไขปญหา
4.3วิธีการประเมินผล
ความถูกตองและคุณภาพในการแกไขปญหา และความรวมมือกันภายในกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. นักศึกษามีความสามารถในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต
2. นักศึกษาสามารถใชเทคนิคการคํานวณพื้นฐานมาใชในการประมวลผลเพื่อการจัดการและ
วิเคราะหขอมูล
5.2วิธีการสอน
การมอบหมายงานและแบบฝกหัด
5.3วิธีการประเมินผล
การคิดคํานวณและวิเคราะหอยางถูกตอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
1

- แนวการสอน
- บทที่ 1 การดําเนินงานของ
แผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
- บทที่ 2 การจัดซื้อและการ
ควบคุมสินคาคงเหลือ

จํานวนชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน / สื่อที่
ใช
อาจารยผูสอน
- บรรยาย
อภิปราย
- แบงกลุมทํา
รายงานสรุป
บทเรียน
- PowerPoint
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สัปดาห
ที่

2

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

- บทที่ 3 การควบคุมตนทุน
อาหารและเครื่องดื่ม
- บทที่ 7 การควบคุม
สุขาภิบาลในธุรกิจบริการ
อาหาร
- บทที่ 4 การจัดทํารายการ
อาหารและเครื่องดื่ม
- บทที่ 5 การประมาณการ
ยอดขายและการจัดการ
ตนทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม

6

3

- บทที่ 6 การจัดการบริหาร
ตนทุนแรงงานในแผนก
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

6

4

การปฐมนิเทศกอนฝก
ปฏิบัติงานในโรงแรมตาม
โครงการความรวมมือ
(MoU)
ฝกปฏิบัติงานในโรงแรมตาม
โครงการความรวมมือ
(MoU)
รายงานผลการฝกปฏิบัติงาน

4

5-13
14-15
16

สอบปลายภาค

360
8
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่
ใช

ผูสอน

อาจารยผูสอน
- บรรยาย
อภิปราย
- ยกตัวอยางการ
คํานวณ
- แบบฝกหัดการ
คํานวณ
- PowerPoint
อาจารยผสู อน
- บรรยาย
อภิปราย
- ยกตัวอยางการ
คํานวณ
- แบบฝกหัดการ
คํานวณ
- สอบเก็บคะแนน
40%
- PowerPoint
อาจารยผสู อน
- บรรยาย

- ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

อาจารยผูสอน

- นําเสนอรายงาน อาจารยผูสอน
สรุปเลม
อาจารยผูสอน
- แบบสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1

3

การคํานวณ วิเคราะห ควบคุม
และจัดการตนทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม
ความสามารถในการประเมิน
ปญหาและการแกปญหาเฉพาะ
หนาได รวมความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
หลากหลาย
รายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติงาน

4
5

การสอบปลายภาค
ความมีวินัย

2

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

การทําแบบฝกหัด
ทดสอบดวยขอสอบ

1-3

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
20%

แบบประเมินผล
การฝกปฏิบัติงาน

4-13

30%

รูปเลมรายงานและ
การนําเสนอ
แบบสอบ
การแตงกาย

14-15

20%

16
1-16

20%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารตําราหลัก
ดวงกมล สุขมงคล (2554). เอกสารประกอบการสอนการจัดการและควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
www.foodcostwiz.com
www.google.co.th
www.restaurantowner.com
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ชูศรี เที้ยศิริเพชร. (2554). การบัญชีโรงแรม ระบบบัญชีและการควบคุม. เชียงใหม: สํานักพิมพซิลคเวอรม.
นฤมล นันทรักษ. (2554). เอกสารประกอบการสอนการจัดการและควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น. (2545). อาหาร เครื่องดื่ม และบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพมหานคร: ชัยวัฒนเพลส.
พิสิทธิ์ ธงพุดซา. (2553). เอกสารประกอบการสอนการจัดเลี้ยง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
Carol, V. (2004). The Revenue Management Strategy: The Pre-Plan Marketing Plan. Vol.1,
No.1.
David K. Heyes. (2002). Food and Beverage Cost Control 2nd ed: John Wiley & Son, Inc.,
New York.
Walker, K.W. (1992). Human Resource Strategy. McGraw-Hill, New York, USA.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน รายงาน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
ระดับคะแนน
คารอยละ
คาระดับคะแนน
A
90-100
4.00
+
85-89
3.50
B
B
75-84
3.00
+
70-74
2.50
C
C
60-69
2.00
+
55-59
1.50
D
D
50-54
1.00
E
0-49
0.00

2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบฝกหัดหลังการสอน คะแนนรายงานและคะแนนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื้อหาที่สอน แบบฝกหัดและรายงานที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จัดแบงน้ําหนักของเนื้อหาใหสอดคลองกับความจําเปน และระดับความรูความสามารถของนักศึกษา
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