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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา HFS ๑๒๐๑ 

รายวิชาการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา             HFS ๑๒๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Food and Beverage Operations 

 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
ให้รายงานเปน็รายกลุ่ม 
   อาจารย์พิมนภัทร์     พันทนา กลุ่มเรียน  ๐๐๑  
   อาจารย์พิมนภัทร์     พันทนา กลุ่มเรียน  ๐๐๒ 
    
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๑ /๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หมวดที่๒การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

• แนะนำรายวิชา  
บทที่ ๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 

๔ ๔ สอนผ่านระบบ online : google meet 

บทที่  ๒  การแบ่งสายงานในแผนกบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 

๔ ๔ สอนผ่านระบบ online : google meet 

บทที่  ๓  การเตรียมบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม   

๑๒ ๑๒ สอนผ่านระบบ online : google meet  

บทที่  ๔  การบริการอาหาร ๘ ๘ สอนผ่านระบบ online : google meet 

 สอบกลางภาค   ผ่านระบบ online : google meet 

บทที่  ๕  ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการ
อาหาร 

๘ ๘ สอนผ่านระบบ online : google meet  

บทที่  ๖  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการ
บริการเครื่องดื่ม 

๘ ๘ สอนผ่านระบบ online : google meet 

บทที่ ๗  การบริการนอกห้องอาหาร ๔ ๔ สอนผ่านระบบ online : google meet 

บทที่ ๘ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

๔ ๔ สอนผ่านระบบ online : google meet 

สอบปฏิบัติ ๘ ๘ ผ่านระบบ online : google meet 

  สอบปลายภาค   ผ่านระบบ online : google meet 
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๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มี

นัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  (ถ้า
มี) 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
- - - 

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม (๑) ประเมินจากการเข้าเรียน
และพฤติกรรมในชั้นเรียน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากความตรง
ต่อเวลาในการส่งงาน 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชั้นเรียน 

มี  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทำให้การประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างยาก  ผู้สอนใช้
วิธีการเรยีนด้วยการใส่หัวข้อที่เก่ียวข้อง
กับด้านนี้เข้าไปในเนื้อหาที่เรียนแต่ละคร้ัง 
เช่น การยกตัวอย่าง  การอภิปราย  
ร่วมกับการประเมินพฤติกรรมในการส่ง
งาน  การแสดงออกด้านพฤติกรรมขณะที่
เรียน 

ความรู้ (๑)  ประเมินจาก 
      -แบบทดสอบย่อย การ
ทำรายงาน   
      -การสอบกลางภาค 
      -การสอบปลายภาค 
 (๒)  ประเมินจากการสอบ
ปฏิบัติ 
 

มี  การสอบปฏิบัตผิ่านระบบ Online 
สามารถทำได้แต่ค่อนข้างควบคมุเวลาใน
การสอบได้ยาก 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา (๑)  ประเมินจาก 
      -แบบทดสอบย่อย การ
ทำรายงาน   
      -การสอบกลางภาค 
      -การสอบปลายภาค 
 (๒)  ประเมินจากการปฏิบัติ
และสอบปฏิบัติ 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) ประเมินจากแบบฝึกหัด  
การทำรายงาน  การทดสอบ
ย่อย  การสอบกลางภาค  
และปลายภาค 
(๒)  ประเมินจากการปฏิบัติ  
และการสอบปฏิบัติ 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรม
ในระหว่างเรียน 
 

มี  การเรียนด้วยระบบ Online นกัศึกษา
ขาดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน  ดังนั้นจงึมีการใช้
กระบวนการในการทำงานกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและรู้จักกัน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  การ
สังเกตพฤติกรรม 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงาน  การรายงาน 

 

มี   

 
 
๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- การเรียนด้วยระบบ Online จำเป็นต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติม หรือจูงใจให้นักศึกษาตั้งใจในการเรียน  
- ควรใช้วิธีการสอนที่แบบเดิมร่วมกับการหากิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการรสอน

ร่วมกับวิดีทัศน์ทีผู่้สอนจัดทำเพือ่ให้นักศึกษาได้ฝึกและทบทวน  ในส่วนของโครงงานเป็นการกำหนดโครงงานให้นักศึกษา
ทุกคนทำเพื่อฝึกปฏิบตัิ พร้อมทั้งเสริมด้วยการอบรมความรู้จากวิทยากรผ่านระบบ Online 
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หมวดที่๓สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน ๕๕  คน 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๕๕  คน 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)  ๐  คน   
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
A- - - 
B+ ๕ ๙.๐๙ 
B ๗ ๑๒.๗๓ 
B- ๑๕ ๒๗.๒๗ 
C+ ๑๑ ๒๐.๐๐ 
C ๙ ๑๖.๓๖ 
C- ๔ ๗.๒๗ 
D+ - - 
D - - 
D- ๒ ๓.๖๔ 
F ๒ ๓.๖๔ 
I - - 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
  

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

สุ่มตรวจจากการให้คะแนนในรายวิชาหรือผลงานของนักศึกษา  
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  เพื่อตรวจสอบผลประเมินการ
เรียนรู้  โดยตรวจสอบข้อเขียน  รายงาน  รวมถึงการให้คะแนน 

 

คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน  

 
หมวดที่๔ปญัหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

(ถ้ามี) ผลกระทบ 

- - 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 

 
หมวดที่๕การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
      จุดแข็งของรายวิชานี้  คอื  สามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้จริงในอนาคต  เปน็พื้นฐานในการประกอบธุรกิจด้านบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม  การจัดการเรียนการสอนสำหรับการปฏบิตัิโดยแบ่งเปน็กลุ่มเรียนย่อย ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้ฝึก
ทักษะมากข้ึน การนำวิธีการสอนแบบโครงงานให้นักศึกษาเลือกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชัน้เรียนตามสมัครใจ  และนำมาถ่ายทอดในรูปสื่อ
วีดีทัศน์พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับโครงงานที่ได้เลือกทำเอง  และช่วยให้เกิดการค้นควา้เพิ่มเติม   

ข้อเสนอแนะบางส่วนจากนักศึกษาในเร่ืองของการเรียน Online  นักศึกษาบางคนไม่มีสมาธิในการเรียนต้องการเรียน
ในห้อง   

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
ด้านข้อเสนอแนะ  ผู้สอนจะใช้วธิีการเปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียนเพี่อให้ผู้เรียนกลับมาตั้งใจ เช่น การเล่นเกมส์ตอบ

คำถาม หรือในบางเนื้อหาที่ค่อนข้างมากจะมีการยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน ทั้งนี้ในการเรียน
หากเป็นการเรียนปฏิบัติ  ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและผ่อนคลายในการเรียนมากกว่าการเรียนทฤษฎี   
 



มคอ. ๕ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา HFS๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัสวนสุนนัทา 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

- 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

- 
หมวดที่๖แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

เพิ่มกิจกรรมหรือเกมส์ที่สอดคล้องกับความรู้ที่เรียนเพื่อให้
นักศึกษาผ่อนคลายและสนใจในการเรียน  
- การใช้กิจกรรมการเรียนแบบผสมกับการทำ Play role  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สอนด้วยระบบ Online ผา่น Google 
Meet ตลอดภาคการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
ทำให้การเรียนผสมด้วย Play Role แบบกลุ่มทำได้ยาก  จึงมีการ
ปรับรูปแบบการเรยีนเป็นการอบรมเพิ่มความรู้โดยวิทยากร  
นอกจากนี้มีการเพิม่กิจกรรมหรือเกมส์ระหว่างการเรียนรู้ และ
การแบ่งงานตามความสนใจให้นักศึกษาสืบคน้และนำเสนอ 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากข้ึน  ในการสอบปฏิบัติเนื่องจากนักศึกษา
ศึกษาวิดีทัศน์ ก่อนสอบมีการทวนให้นักศึกษาก่อน  และเมื่อนักศึกษาไม่สามารถทำได้ในระหว่างสอบ ผู้สอนให้นักศึกษา
ได้รับโอกาสในการแก้ไข 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ควรมีการทำโครงการเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติจริง  เมือ่สถานการณ์ COVID-19 ลดลง 

๒๕๖๕ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ควรมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

ลงชื่อ    ลงชื่อ …………………………………………………………… 
        (อาจารย์พิมนภทัร์  พันทนา)      (    ) 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........   วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


