
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการและการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

      3213210        การบรหิารและการควบคุมอาหารและเครือ่งด่ืมในธุรกจิโรงแรม  

        ( Food and Beverage Management and Control in hotel) 

2. จํานวนหนวยกิต 

         3 (2-2-5)   หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตร อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

     อาจารย นาถวุทธ์ิ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาที ่2  ปการศึกษา 2558   / ช้ันปที ่3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

     ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 

     ไมม ี

8. สถานท่ีเรยีน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เขาใจถึงความมุงหมายของการจัดการและควบคุมตนทุนดานอาหารและเครื่องด่ืม 

2. เขาใจวิธีการจัดซื้อการตรวจรับ การเกบ็รกัษา การเบิกจาย การตรวจรับ ของวัตถุดิบไดถูกตอง 

3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณในการใชงานได 

4. สามารถคํานวณตนทุน ควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องด่ืมและสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 

5. สามารถจัดรายการอาหาร ต้ังราคาอาหารและเครื่องด่ืมไดอยางเหมาะสม 

6. สามารถจัดสรรพนักงานและปริมาณงานซึ่งตรงตามความสามารถไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องด่ืมเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการ

รานอาหารเกี่ยวเน่ืองถึงการวางแผนในเวลาปจจุบันและยังเปนเกณฑในการวางแผนการจัดการรานใน

อนาคตดวย ดังน้ัน จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและ

วิวัฒนาการณของโลกปจจุบันดวย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

    ความมุงหมายของการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องด่ืม วิธีการจัดซื้อการตรวจรับ 

การเก็บรักษา การเบิกจาย การตรวจนับ การเตรียมการใช การคํานวณตนทุนการควบคุมตนทุนอาหารและ

เครื่องด่ืม การวางแผนผลิตอาหาร การเปรียบเทียบตนทุนของอาหารและเครื่องด่ืมกับตนทุนมาตรฐาน การ

ทํารายงานตันทุนและรายงานการขาย 

 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 

 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 

30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

สอนเสรมิ ตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ 

30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

การศึกษาดวยตนเอง  

75 ช่ัวโมง 

(3 ชม. * 15 สัปดาห) 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

        - อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาผาน e-mail 

     - อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมง ตอ

สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1. มีวินัย  

2. มีรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย 

3. มีนํ้าใจตอเพื่อนรวมช้ัน  

4. มีความซื่อสัตย 

5.รูจักกาลเทศะทีเ่หมาะสม 

1.2 วิธีการสอน 

 1. สอนใหทราบถึงขอปฏิบัติ และหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 2. สอนชวยเหลอืเพือ่นขณะที่เพือ่นลําบาก 

 3. สอนใหรูมารยาททางสังคม 

   1.3 วิธีการประเมนิผล 

1. ตรวจประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของกลุมภายในเวลาที่กําหนด  

2. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

 

2. ความรู 

    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

1. เขาใจถึงความมุงหมายของการบรหิารและควบคุมดานอาหารและเครื่องด่ืม 

2. เขาใจวิธีการจัดซื้อการตรวจรับ การเกบ็รกัษา การเบิกจาย การตรวจรับ ของวัตถุดิบไดถูกตอง 

3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณในการใชงานได 

4. สามารถคํานวณตนทุน ควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องด่ืมและสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 

5. สามารถจัดรายการอาหาร ต้ังราคาอาหารและเครื่องด่ืมไดอยางเหมาะสม 

6. สามารถจัดสรรพนักงานและปริมาณงานซึ่งตรงตามความสามารถไดอยางเหมาะสม 

    2.2  วิธีการสอน 

 - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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           - อภิปรายกลุม 

           - กําหนดใหนักศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับเน้ือหา เพื่อใหเขาใจมากข้ึน 

    2.3 วิธีการประเมนิผล 

1. ตรวจประเมินใบงานผลการศึกษา 

2. ตรวจประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของกลุมภายในเวลาที่กําหนด  

3. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 สามารถนําความรูจากสิ่งทีเ่รียนมาไปประยุกตใชไดจริง 

   3.2 วิธีการสอน 

         การเรียนทฤษฏีรวมทัง้ตัวอยางและกรณีศึกษา 

   3.3 วิธีการประเมนิผล 

        การนําเสนอและเน้ือหาของรายงาน รวมทั้งคะแนนในแตละสัปดาห 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

           1. ทํางานรวมกับผูอื่นได 

           2. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรบัมอบหมาย 

    4.2 วิธีการสอน 

           มอบหมายงานใหทําเปนกลุม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

           สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการนําเสนอผลงาน ซึ่งเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด            

   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

           1. สามารถคิดคํานวณตนทุนอาหารและเครือ่งด่ืมได 

           2. สามารถคิดคํานวณยอดขายได 

           3. สามารถต้ังราคาขายได  

    5.2 วิธีการสอน 

            การเรียนทฤษฏีรวมทั้งตัวอยาง และการฝกคิดตามโจทยตาง ๆ 

 

    5.3 วิธีการประเมนิผล 

            การสังเกตพฤติกรรมความสนใจในช้ันเรียน และกระดาษคําตอบ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ

สอน สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

1 ความหมายของการบริหารและ

ควบคุมดานอาหารและ

เครื่องดื่ม 

4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

2 การจัดรูปแบบรายการอาหาร 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 

ทําแบบฝกหัด 

อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

3 

 

การคํานวณตนทุนอาหารและ

เครื่องดื่มและการควบคุม

ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

4 

 

 

บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

4 วิธีการจัดซ้ือ 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

5 การตรวจรับวัตถุดิบ 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

6 การเก็บรักษาวัตถุดิบ 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

7 การเบิกจาย 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคดิเห็น 

อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

8   การเตรียมใช 4 

 

บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

9 การตั้งราคาอาหารและ

เครื่องดื่ม 

4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

10 • ความเหมาะสมของจํานวน

พนักงานและปริมาณงานใน

4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 
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แผนก  

 • การวางแผนเพื่อพัฒนา

ระบบงานและบุคคลากร 

อยุธยา 

11 ดูวีดีทัศน 4 

 

บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

12 การศึกษานอกสถานที่ 4 ผูสอน พานศ.ศึกษานอกสถานที่ 

โดยมีเจาหนาที่จากสถาน

ประกอบการณ แนะนํา อธิบาย 

และพาเยี่ยมชม 

อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

13 การนําเสนอรายงานกลุม 4 นศ.บรรยายหนาหองและ

เพื่อนๆรวมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

14 การนําเสนอรายงานกลุม  4 นศ.บรรยายหนาหองและ

เพื่อนๆรวมแสดงความคิดเห็น  
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

15 ทบทวนเน้ือหาวิชา 4 บรรยายโดยผูสอน และ 

นศ.รวมแสดงความคิดเห็น 
อาจารยนาถวุทธ์ิ 

ปาลกะวงศ ณ 

อยุธยา 

16 สัปดาหของการสอบปลายภาค (ในตาราง) 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ ผลการ 

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

กิจกรรมใน

ช้ันเรียน 

สามารถสรปุ และ

เสนอแนะเน้ือหาในแตละ

สัปดาหได 

คะแนนที่ได 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

20 คะแนน 

 

รายงาน

เด่ียว 

มีความเขาใจในระบบการ

คํานวนตนทุน 

ความเขาใจในเน้ือหา มี

ก า ร วิ เ ค ร า ะห  แล ะ

ประมวลผล 

          11 

 

10 คะแนน 

 

 

สัมภาสณ

รานอาหาร 

มีความรูในวิธีการ

บรหิารงานในรานอาหารรู

ถึงปญหาที่เกิดในธุรกิจ

และแนวทางการแกปญหา 

ขอมูลครบ ละเอียดและ

เปนประโยชน การ

นําเสนอนาสนใจ 

7 

 

20 คะแนน 
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นําเสนอ

รายงาน 

มีความเขาใจ และสามารถ

แบงข้ันตอนการทํางานการ

บรหิารจัดการอาหารและ

เครื่องด่ืมไดเปนอยางดี 

ความละเอียดของ

รายงาน การนําเสนอที่

นาสนใจ 

13-14 

 

 

20 คะแนน 

 

 

สอยปลาย

ภาค 

 

มีความรูในการคํานวณ

ตนทุนอาหารและ

เครื่องด่ืม การควบคุม

ตนทุนอาหารและ

เครื่องด่ืม การต้ังราคา

อาหารและเครื่องด่ืม การ

จัดรูปแบบรายการอาหาร 

การวางแผนระบบงาน

บุคลากร เปนอยางดี 

คะแนนที่ได 

 

16 

 

30 คะแนน 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

     เอกสารประกอบคําสอนวิชาการบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องด่ืม 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคญั 

สุภาพรรณ  รัตนาภรณ รศ. การบัญชโีรงแรม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 

สมเดช  โรจนกุรเีสถียร. เทคนิคการจัดทําบญัชีสินคาคงเหลือ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ ธรรมนิติ,  

 2543. 

สงา  ดามาพงษ และคณะ กาวสูสุขภาพดี MK 100 สาขา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ สามเจรญิ 

 พาณิชย, 2543. 

Clement-Ojugo, Practical Food & Beverage Control, Delmar Publishers, USA 1999. 

 Paul R. Dittmer, Gerald G. Griffin, Principles of Food, Beverage and Labor Cost 

            Control, 6th ed., 1999. 

Raymond S. Schmidgall, Hospitality Industry Managerial Accounting, 4th ed., 

            AH&MA, Michican, 1997. 

Ronald Kinton, Victor Cesarani and David Foskett, The Theory of Catering, 9th ed., 

            Hodder & Stroughton., London, 1999. 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

http://www.foodcostwiz.com 

http://www.thailandrestaurantnews.com 

http://www.marketingoops.com 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ประเมินโดยสํานักวิจัย และนําผลมาแจงผูสอนใหทราบ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ประเมินโดยผูสอน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

     นําผลจากการประเมินขอที1่และ2 หาแนวทางทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

โดยรวมถึงการปรับเน้ือหาวิชาใหทันสมัย การปรับเปลี่ยนกลยุทธการสอนและการมอบหมายงานในช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

     นําผลการทําโครงการของนักศึกษามาประเมิน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

        ผูสอนนําผลการประเมินในขอ4 มาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและมอบใหผูสอนแตละคนปรับปรุง

เน้ือหาวิชา ตามที่ไดผลการประเมิน นํามาพิจารณาในกลุมผูสอน คณาจารยอื่นในหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอสรุปเสนอกรรมหลักสูตรและคณะวิชาตามลําดับ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


