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หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
 

หนา้ | ๑ 

รายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 
รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา FSI ๑๒๐๔  รายวิชาการดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Banqueting and Catering Service Operations) 
๒. จำนวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ พิมนภัทร์   พันทนา 
๔.  สถานที่ติดต่อ  อาคาร ๓๖   / E – Mail  ms.pimnapat.pa@ssru.ac.th / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๘๓๐-๗๒๗๙ 
๕. คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง  ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกจัดเลี้ยงภายในโรงแรม  ประเภทการจัดเลี้ยง  
ความสัมพันธ์ในการทำงานกับแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม การจัดการและการดำเนินงานในการจัดเลี้ยง  การจัดรายการอาหา
สำหรับการจัดเลี้ยง  สุขาภิบาลและความปลอดภัย  หลักการบริหารและดำเนินงานธุรกิจจัดเลี้ยง 
 General knowledge in banqueting and catering service operation, position duties and responsibilities of 
banquet department in hotel businesses.  Type of banquets and catering, working relationship with other 
departments and Banquet operation.  Management and operation of the banquet, the menu for banquet, 
sanitation and safety, managing and operation catering business. Practice banquet. 
๖. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง  บทบาทหน้าที่และขั้นตอนดำเนินการของแผนกจัดเลี้ยง การจัดเลี้ยง
รูปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติการดำเนินการจัดเลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ ได้มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  มีบุคลิกภาพ  และ
จริยธรรม การรู้จักหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
๗. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 ๑. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการงานจัดเลี้ยง และรูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ    
  ๒. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบ ัติงานของแผนกจัดเลี้ยงภายในโรงแรม ขั้นตอน  หน้าที่ 
และการประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ภายในโรงแรม 
  ๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ถูกต้องและสามารถจัดเตรียมพื้นที่ในการ
ให้บริการก่อนเปิดให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๔. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการให้บริการ (เสิร์ฟ) อาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบการจัด
งานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ   
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หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒ 
รายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 

  ๕. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดรายการอาหารที่เหมาะสมกับงานเลี้ยงแต่ละแบบ 
  ๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนากิจนิสัยในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ประณีตเรียบร้อย ถูกต้อง  
ถูกหลักอนามัย และมีจรรยาบรรณในฐานะผู้ให้บริการ 
 

หมวดที ่๒ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ – ๒ • แนะนำรายวิชา  
บทที่ ๑  โครงสร้างองค์กร  ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการ
ประสานงานของแผนกจัดเลี้ยง
ภายในโรงแรม 

- การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในโรงแรม   

- โครงสร้างแผนกจัดเลี้ยง 

- หน้าที่ บทบาท ความ
รับผิดชอบ และคุณสมบัติ
ของพนักงาน 

- การประสานงานกับแผนก
อ่ืน ๆ ภายในโรงแรม 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint เอกสารประกอบการ
สอน ร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ (On 
demand)  พร้อมสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและประสบการณ์ จัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Online : 
Google meet  
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๓  บทที่  ๒  การจัดเลี้ยง 

- ประเภทของการจัดเลี้ยง   

- ประเภทของผู้จัดงานเลี้ยง 

- ขั้นตอนการทำงานจัดเลี้ยง 

- รูปแบบการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์ ผ่าน
ระบบ Online : Google meet  
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๔ - ๕ บทที่  ๓  การเตรียมบริการและการ
ดำเนินงานจัดเลี้ยง 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดย
ใช้ PowerPoint  เอกสาร

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 
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รายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ในการบริการอาหาร 

- วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  

- การทำความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

- การจัดโต๊ะรูปแบบต่าง ๆ  

- การรับและถือของในงาน 

- ลำดับขั้นตอนและมารยาท
ในการเสิร์ฟ 

ประกอบการสอน ร่วมกับสื่อ
วิดีทัศน์ (On demand) พร้อม
สอดแทรกกรณีตัวอย่างและ
ประสบการณ์  โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ Online : Google meet 
และการเรียนแบบ On demand 
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการโดย
แบ่งกลุ่มเรียนย่อยในแต่ละ
ห้องเรียน (On site) กรณี
มหาวิทยาลัยประกาศให้เข้าเรียน
ได้ในพ้ืนที่ 

๖-๗ บทที่  ๔  การวางแผนสำหรับการจัด
เลี้ยง 

- การวางแผนด้านรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

- การวางแผนเรื่องกำลังคน 

- การวางแผนด้านสถานที่เพ่ือ
การจัดงานเลี้ยง 

- การวางแผนด้านการบริการ 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint เอกสารประกอบการ
สอน ร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ (On 
demand)  พร้อมสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและประสบการณ์ จัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Online : 
Google meet   
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๘ สอบกลางภาค    
๙  บทที่  ๕  การขายและการตลาดของ

การจัดเลี้ยงภายในโรงแรม 

- ประเภทลูกค้า 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์   

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 



หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 
รายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของลูกค้า 

- การวิเคราะห์ตลาดสำหรับ
การจัดเลี้ยง 

- ส่วนผสมด้านการตลาดและ
การกำหนดกลยุทธ์
การตลาดเพื่องานเลี้ยง 

- การเตรียมข้อมูลสำหรับการ
ขาย 

- การทำเอกสารในงานเลี้ยง 

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Online : Google meet 
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑๐ - ๑๑ บทที่  ๖  สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยงานจัดเลี้ยงภายในโรงแรม 

- ความสำคัญของสุขาภิบาล
และความปลอดภัย 

-  สาเหตุของความไม่
ปลอดภัยในการให้บริการ 

- แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขด้านสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัย 

- กระบวนการที่เก่ียวข้องกับ
สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในการจัดเลี้ยง 

๘ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint เอกสารประกอบการ
สอน ร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ (On 
demand)  พร้อมสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและประสบการณ์  จัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Online : 
Google meet 
- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๒ บทที่ ๗  หลักการบริการและ
ดำเนินงานธุรกิจจัดเลี้ยงภายใน
โรงแรม 

- การจัดทำเอกสารและ
รายงานในงานบริการจัด
เลี้ยง 

๔ - การบรรยาย การอภิปราย  โดยใช้ 
PowerPoint ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอน  พร้อมสอดแทรก
กรณีตัวอย่างและประสบการณ์  โดย 
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Online : Google meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 
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ราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- การดำเนินงานด้านการเงิน
สำหรับงานจัดเลี้ยง 

- การรับมือกับปัญหาที่เกิดใน
งานจัดเลี้ยง 

- มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓–๑๕ บทที่ ๘ การฝึกปฏิบัติการจัดงาน
เลี้ยง 

 

๑๒ - มอบหมายงานเพ่ือฝึกปฏิบัติด้าน
การจัดเลี้ยง จำนวน ๒ กิจกรรม 
คือ การจัดลี้ยงแบบ Set menu , 
Buffet และ/หรือ Mocktail  
และจัดการรายงานผลผ่านระบบ 
Online : Google meet 

อ. พิมนภัทร์  พันทนา 

๑๖ สอบปฏิบัติ ๔  อ. พิมนภัทร์  พันทนา 
๑๗ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

จิตพิสัย           ๑๐ % ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ
วินัย  การแสดงออกเหมาะสมตามกาลเทศะ  ความมีนำ้ใจ  ฯลฯ   
การปฏิบัติ        ๒๐ % 
สอบกลางภาค   ๒๐ % 
 

สอบปลายภาค   ๓๐ % 
รายงาน           ๑๐ % 
สอบปฏิบัติ       ๑๐ % 

 

๓. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  การจัดเลี้ยง. พิสิทธิ์  ธงพุดซา. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ:เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์ 

พริ้นต์. 2554. 

๒) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม.  ชลธิชา  บุนนาค.  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต: กรุงเทพฯ, 2552 
 ๓) วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องดื่มและเมนูอาหาร.  ขวัญแก้ว วัชโรทัย.  อมรินท์พริ้นติ้งกรุ๊พ: 
กรุงเทพฯ, 2534 

๔) Off-Premise Catering Management. 3rd ed. Chris Thomas and Bill Hansen. New Jersey: 
Wiley &Sons, Inc. 2013. 



หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา FSI ๑๒๐๔ การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 

๕) On-Premise Catering. 2nd ed. Patti J. Shock, Cheryl Sgovio, and John M. Stefanelli. New Jersey: 
Wiley &Sons, Inc. 2011. 

๖) การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558. 

 ๗)  เอกสารประกอบการสอน “การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง”. พิมนภัทร์  พันทนา.              
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑)  power point ประกอบการบรรยาย   
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  บทความ ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง 
 ๒)  เวปไซต์เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 


