
มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
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. จำนวนหน่วยกิต   ๓ (๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะบังคับ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ พิมนภัทร์   พันทนา  
       ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ พิมนภัทร์   พันทนา 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ อาคาร ๓๗  ชั้น ๑ / E – Mail  ms.pimnapat.pa@ssru.ac.th 

 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ /  ชั้นปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๖๐  คน ห้องเรียนกรุงเทพฯ จำนวน ๕๐ คน ห้องเรียนนครปฐมจำนวน ๑๐คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาท  หน้าที่  คุณสมบัติ  มารยาทและจรรยาบรรณท่ีพึงประสงค์ของพนักงานใน
แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม    
  ๒. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงประเภท รูปแบบการบริการ และรายการอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ถูกต้องและสามารถจัดเตรียมพื้นที่ในการ
ให้บริการก่อนเปิดให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๔. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการให้บริการ (เสิร์ฟ) อาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้องและเหมาะสม   
  ๕. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผสมเครื่องดื่มเบื้องต้นได้ 
  ๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนากิจนิสัยในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ประณีตเรียบร้อย ถูกต้อง  
ถูกหลักอนามัย และมีจรรยาบรรณในฐานะผู้ให้บริการ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม  เข้าใจวิธีการ
เตรียมการบริการ  และการให้บริการแก่ลูกค้า  สามารถปฏิบัติงานโดยมีทักษะที่สัมพันธ์กับงานภายในแผนกบริการอาหาร
และเครื่องดื่มได้ตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  มีบุคลิกภาพ  และจริยธรรมที่เหมาะสมในการ
ทำงาน 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) โครงสร้างและขอบข่ายการปฏิบัติงาน  คุณสมบัติ  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่ปฏิบัติงานในโรงแรมและธุรกิจที่พัก  ประเภทและรูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ประเภทของ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ  ขั้นตอนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหาร  ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่ม  การฝึกปฏิบัติ 
  (ภาษาอังกฤษ) The structure and scope of performance features. Characteristic, etiquette, and ethics 
of food and beverage employee in hotel.   Types and style of serving food and beverage.  The type of 
equipment used in the service.  The process of food and beverage provides.  Knowledge of food items in 
the menu, beverage and drink service.  Practical training. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 ๓๐ 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ 
(๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์  ชั้น ๑  อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา และห้องพัก ๓๐๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (วิทยาเขตนครปฐม) 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๘๓๐-๗๒๗๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ms.pimnapat.pa@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Pimonpat Pantana/-/mod_pimonpat 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)..................-........................................................... 
 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม  และความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (๒)  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ  และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตน

ต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 
 (๓)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  เป็นสมาชิกที่ดี  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  มีภาวะผู้นำ

และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
 (๔)  มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) การบรรยาย และแทรกคุณธรรม วินัย จรรยาบรรณในการทำงาน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  โดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 

(๒)  อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  เช่น มารยาทและการให้เกียรติ 
การเคารพในสิทธิหน้าที่ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบ  เป็นสากล  และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 (๒)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๓)  มีความรู้ในกระบวนการ  และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
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๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา 
(๒)  ให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน  ร่วมกับการอภิปรายแบบกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 
(๓)  ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองจากการศึกษา Clip Video 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากแบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย การสอบกลางภาคและปลายภาค และการทำรายงาน 
(๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถประมวล  และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง  รวมทั้งหา

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
 (๒)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม  และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะ

การทำงานให้เกิดประสิทธิผล  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การบรรยายและอภิปรายแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(๒)  การใช้กรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ในชั้นเรียน 
(๓)  การเรียนในชั้นเรียน  และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากแบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย การสอบกลางภาคและปลายภาค และการทำรายงาน 
(๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนใน

กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
 (๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม

มาตรฐานสากล 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงาน และการนำเสนองาน 
(๒)  สังเกตการนำเสนอผลงานและรายงาน รวมทั้งพฤติกรรมในการเรียน 
(๓)  การเรียนปฏิบัติจากคลิป Video 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากแบบฝึกหัด  การทำรายงาน  การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาค  และปลายภาค 
(๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  

และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
 (๓)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร  รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอ

ที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง  และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล  การแปลความหมาย  

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน และนำเสนอ  โดยเลือกบทความหรือเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและ
ต่างประเทศ 

(๒)  บรรยายและอภิปรายเป็นภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษในบางช่วงเวลา 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  การสังเกตพฤติกรรม 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  การรายงาน 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ • แนะนำรายวิชา  
บทที่  ๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มใน
โรงแรม 

- ความสำคัญของการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

- แบบและประเภทของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- ประเภทของห้องอาหาร 

- ความหลากหลายของ
รูปแบบการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มในปัจจุบัน 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
สื่อ powerpoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   
- มอบหมายงาน 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๒ บทที่  ๒  การแบ่งสายงานในแผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่มใน
โรงแรม 

- การแบ่งตำแหน่งงานและ
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตำแหน่ง 

- คุณสมบัติ  มารยาท  
จรรยาบรรณของพนักงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- ความสัมพันธ์ของแผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
กับแผนกอ่ืนๆ 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
สื่อ powerpoint และ video จาก 
youtube ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๓-๕ บทที่  ๓  การเตรียมบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม   

- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ในการบริการอาหาร 

- วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับการบริการ 

- การทำความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
งานบริการ 

- การจัดโต๊ะรูปแบบต่าง ๆ 
และการพับผ้าเช็ดปาก 

- การรับและถือของในงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- การตกแต่งภัตตาคาร  และ
บรรยากาศที่เหมาะสมใน
การให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

-  

๑๒ - การบรรยาย การอภิปราย  โดย
ใช้ power point และ video 
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
พร้อมสอดแทรกกรณีตัวอย่างและ
ประสบการณ์  โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (สัปดาห์ที่ ๓) 
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน 
- ฝึกทักษะพ้ืนฐานในงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ การพับ
ผ้าเช็ดปาก  การจัดโต๊ะอาหารใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วยการให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติตาม VDO รวมทั้งจำลอง
รูปแบบการจัดโต๊ะแบบต่างๆ 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๖-๗ บทที่  ๔  การบริการอาหาร 

- การต้อนรับลูกค้า 

- การรับคำสั่งอาหาร 

- การเสิร์ฟอาหาร 

- การเก็บโต๊ะและถอนจาน 

- การเก็บเงิน 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
สื่อ powerpoint และ video จาก 
youtube ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์  
(สัปดาห์ที่ ๖) 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- มอบหมายงาน 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๘ สอบกลางภาค    



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๙-๑๐ บทที่  ๕  ความรู้เกี่ยวกับอาหารและ
รายการอาหาร 

- ความรู้เกี่ยวกับมื้ออาหาร 

- ชื่อและประเภทของอาหาร 

- ความรู้เกี่ยวกับการปรุงและ
การเตรียมเสิร์ฟอาหารชนิด
ต่าง ๆ 
 

๘ -  การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
สื่อ powerpoint, คลิปจาก 
YouTube ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๑-๑๓ บทที่  ๖  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
และการบริการเครื่องดื่ม 

- การจำแนกประเภทของ
เครื่องดื่ม 

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ 

- การเสิร์ฟเครื่องดื่ม 
สูตรเครื ่องดื ่มประเภท  Cocktail 
และ Mocktail 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
powerpoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- มอบหมายงาน และนำเสนอ 
- เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ครั้ง 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๔ บทที่ ๗  การบริการนอกห้องอาหาร 

- การบริการในห้องพัก  
(Room service) 

- การจัดเลี้ยง  (Banquet 
and catering) 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
powerpoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอน online : Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๕ บทที่ ๘ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
powerpoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- แนวทางการแก้ไข  และ
ป้องกัน 

- หลักการควบคุมธุรกิจ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- ตัวอย่างการใช้สูตรคำนวณ
เพ่ือการจัดการธุรกิจ 

กรณีตัวอย่างและประสบการณ์  โดย
มีการแบ่งกลุ่มย่อย  
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอน online : Google Meet 
 

๑๖ สอบปฏิบัติ ๔ -อุปกรณ์ในการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ผ่านระบบ Online : 
Google Meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

๑.คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
และสามารถจัดการปัญหาด้าน
จริยธรรม  และความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (๒)  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ  
และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และ
การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
(๑) ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียน รวมถึงการมีส่วน
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

 
ทุกสัปดาห์ 

 
๑๐ % 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 (๓)  มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่  เป็นสมาชิกท่ีดี  และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  มี
ภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น 
 (๔)  มีวินัยในการทำงาน
และปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ในสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง  เป็นระบบ  เป็นสากล  
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 (๒)  มีความรู้ที่เกิดจาก
การบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๓)  มีความรู้ใน
กระบวนการ  และเทคนิคการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ 

 

 
 
(๑)  ประเมินจาก 
      -แบบฝึกหัด และรายงาน 
   
      -การสอบกลางภาค 
      -การสอบปลายภาค 
 
 (๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
 

 

 
 

๑,๕,๖,๗,๑๐ 
,๑๒,,๑๓ 

๘ 
๑๗ 

 

๑๖ 
 

 

 
 

แบบฝึกหัดและรายงาน 
๓๐ % 
สอบกลางภาค ๒๐ % 

สอบปลายภาค ๓๐ % 
 

สอบปฏิบัติ  ๑๐ % 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

  (๑)  มีความสามารถ
ประมวล  และศึกษาข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ความขัดแย้ง  รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
 (๒)  มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ  ไปใช้ประโยชน์ใน

 
 
(๑)  ประเมินจาก 
      -แบบฝึกหัด และรายงาน 
   
      -การสอบกลางภาค 
      -การสอบปลายภาค 
 

 (๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
 

 

 
 

๑,๕,๖,๗,๑๐ 
,๑๒,,๑๓ 

๘ 
๑๗ 

 

๑๖ 
 

 

 
 

แบบฝึกหัดและรายงาน 
๓๐ % 
สอบกลางภาค ๒๐ % 

สอบปลายภาค ๓๐ % 
 

สอบปฏิบัติ  ๑๐ % 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
และการปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ  และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสม  รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม 
 (๒)  มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 

 

(๑) ประเมินจากแบบฝึกหัด  การทำ
รายงาน  การสอบกลางภาค  และ
ปลายภาค 
(๒)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(๓)  ประเมินจากพฤติกรรมในระหว่าง
เรียน 
 

ทุกสัปดาห์ ความสนใจและ
พฤติกรรม ๑๐ % 
สอบกลางภาค ๒๐ % 
สอบปลายภาค ๓๐ % 
แบบฝึกหัดและรายงาน 
๓๐ % 
สอบปฏิบัติ  ๑๐ % 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง  การ

(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน  การสังเกต
พฤติกรรม 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  
การรายงาน 

 

ทุกสัปดาห์ ความสนใจและ
พฤติกรรม ๑๐ % 
แบบฝึกหัดและรายงาน 
๓๐ % 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

พูด  การอ่าน  การเขียน  และการ
สรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๒)  มีความสามารถในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม 
 (๓)  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร  รู้จักเลือกรูปแบบ
ของการนำเสนอที่เหมาะสม
สำหรับเรื่อง  และผู้ฟังที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔) มีความสามารถในการ
ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการประมวล  การแปล
ความหมาย  และการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 
 

 
 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม.  ชลธิชา  บุนนาค.  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต: กรุงเทพฯ, 2552 

 ๒)  วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องดื่มและเมนูอาหาร.  ขวัญแก้ว วัชโรทัย.  อมรินท์พริ้นติ้งกรุ๊พ: 
กรุงเทพฯ, 2534 
 ๓)  เอกสารประกอบการสอน “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม”. พิมนภัทร์  พันทนา. 
                 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 - 
  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  นิตยสารการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ๒)  บทความ  ข่าวสาร  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 ๓)  เวปไซต์การท่องเที่ยวและการบริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน ทั้งการประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนผ่านระบบการ
ประเมิน online ของมหาวิทยาลัย 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและประเมินพัฒนาการจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
  - การสังเกต 
  - การทดสอบ 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
 นำผลประเมินการเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขมาปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

- การทวนสอบ  โดยการสุ่มตรวจจากการให้คะแนนในรายวิชาหรือผลงานของนักศึกษา 
 - ตั้งกรรมการในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน รวมถึงการให้คะแนน 
    - คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
 จากการประเมินผล ควรจะมีการปรับปรุงรายวิชาในทุก 3 ปี เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัย ปรับวิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๔ 

รายวชิา HFS ๑๒๐๑ การด าเนินงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาวชิา การจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HFS ๑๒๐๑ 

ชื่อรายวิชา  

การดำเนินงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

Food and Beverage 

Operations 

                

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


