
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหสัวชิา :  2404-2005 
ชื่อวชิา :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
จ านวน :  2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง  
 
หลักสตูรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น ปวช. 2/3 , 2/4  
ความรู้พืน้ฐาน (Pre-requisite) :  -  
 
ภาคเรยีนที ่(Semester) :  2/2558     
วนั เวลาทีเ่รยีน (Class Meeting) :  วันพุธ 13.20 -17.30 น. 
 วันพฤหัสบดี 08.20 – 12.20 น. 
 
ชื่อผูส้อน (Instructor) :  นายอนุพล  บุญศรี    
ที่ท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท ์(Phone) :   087-544-8728     
อีเมล ์(E-Mail) :  anupon020@gmail.co.th 
 
หนังสอืเรียน (Text Book) :  เอกสารประกอบการสอน 
แหล่งควา้เพิ่มเติม (Reference) :  
 -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดสาขาวิชาการโรงแรม                
 -ร้านจ าหน่ายหนังสือ........................ในจังหวัดเชียงราย 
 -เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 -www.google.co.th/ 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ 
รูปแบบของ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของมื้ออาหารการเตรียมเลือก ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การพับผ้าเช็ดปาก การจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร หลักการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

2. มีความสามารถเตรียม เลือก ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดวางอุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร 

3. มีความสามารถจัดโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดเลี้ยง 
4. มีความสามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆตามลักษณะของการจัดเลี้ยง 
5. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ ประณีต และรอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ รูปแบบ
ของ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ การจัดโต๊ะอาหาร หลักการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่มในโอกาศต่างๆ 

2. เลือกอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ท่ีจัดวางบนโต๊ะอาหารตามความเหมาะสม
ตามรูปแบบการจัดเลี้ยง 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของะนักงานบริการ 
รูปแบบของการบริการ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร การก าหนดรายการอาหาร การเตรียม 
เลือก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การพับผ้าเช็ดปาก การจัดโต๊ะอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู้  
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใช้วัตถุดิบ วัสดุแต่งการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ 
4. บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ 

คุณธรรม 
มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยที่ดีในการเรียนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
ตวัชีว้ดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มไดดี้ 
3. ผู้เรียนสามารถน าเสนองานได้ดี 
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบง่เปน็ 4 สว่น      100% 
   1.  เจตคติ        20% 

2.  ผลงานปฏิบัติระหว่างภาคเรียน      60% 
3.  สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน     20% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน     20% 

 
วธิกีารสอน (Instructional Strategies)  

จัดการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยาย สาธิต และให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าข้อมูล องค์ความรู้จากเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 3.  มอบหมายงานให้ผู้เรียนวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 4.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางพัฒนางาน เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 5.  ใช้สื่อ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานประกอบการบรรยาย 
 6.  ผู้เรียนทุกคนต้องรักษาระเบียบ วินัย และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนคน้ควา้ (Work Assignments) 

ให้ผู้เรียนค้นหาองค์ความรู้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวข้อที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และน าเสนอข้อมูล พร้อมกับส่งผลงานที่ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมนิผล (Assessment) 

ระดบั
คะแนน 

ระดบั 
ผลการเรยีน 

ความหมาย  ระดบัคะแนน 
ระดบั 

ผลการเรยีน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช ้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผา่น 
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รายละเอยีดก าหนดการสอน  ชือ่วชิา : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เรียน 18 ครั้ง 72 ชั่วโมง 
 

ที ่ หวัข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเ้รยีน 

1 แนะน าการเรียนวิชาการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม   จุดประสงค์ เกณฑ์การ
ประเมินและมาตรฐานรายวิชา  
        

ฟังครูแนะน าการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม   

-แบบทดสอบ 
-PowerPoint 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

1.แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการ 
การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
 
2.ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการ
บริการอาหารและ
เครือ่งดื่มตาหลักการ
และกระบวนการ 
 
3.ใช้วัตถุดิบ วัสดุ
แต่งการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
4.บริการอาหารและ
เครื่องดื่มตาหลักการ
และกระบวนการ 

2 การรู้จักชื่อ การเก็บรักษา การท าความ
สะอาด แก้วชนิดต่างๆ 

อธิบายขั้นตอนการรู้จักชื่อ 
การเก็บรักษา การท าความ
สะอาด แก้วชนิดต่างๆ 
มอบหมายงาน 
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
อธิบาย และ 
การสาธิต 
-PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

3 การรู้จักชื่อ การเก็บรักษา การท า
ความสะอาด จาน ถ้วย ชนิดต่างๆ 

อธิบายขั้นตอนการเก็บรักษา 
การท าความสะอาด จาน 
ถ้วย ชนิดต่างๆมอบหมาย
งาน 
 

4 การรู้จักชื่อ การเก็บรักษา การท า
ความสะอาด ช้อน ส้อม มีด และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

อธิบายขั้นตอนการเก็บรักษา 
การท าความสะอาด ช้อน 
ส้อม มีด และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
มอบหมายงาน 
 

5 การปูผ้า การจีบผ้าปูโต๊ะ อธิบายขั้นตอนการปูผ้า การ
จีบผ้าปูโต๊ะ 
มอบหมายงาน 
 

6 

7 การผับผ้าเช็ดปาก 
 

อธิบายขั้นตอนการผับผ้าเช็ด
ปาก 
มอบหมายงาน 
 

8 การเรียนรู้ชนิดและลักษณะของอาหาร อธิบายขั้นตอนการชนิดและ
ลักษณะของอาหาร 
มอบหมายงาน 
 

9 การเรียนรู้ชนิดและลักษณะของ
เครื่องดื่ม 

อธิบายขั้นตอนการชนิดและ
ลักษณะของเครื่องดื่ม 
มอบหมายงาน 
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10 การจัดโต๊ะ อุปกรณ์ แบบบุฟเฟ่ต์ อธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะ 
อุปกรณ์ แบบบุฟเฟ่ต์ 
มอบหมายงาน 
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
อธิบาย และ 
การสาธิต 
-PowerPoint 

 

11 การจัดโต๊ะ อุปกรณ์ แบบโต๊ะจีน อธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะ 
อุปกรณ์ แบบโต๊ะจีน 
มอบหมายงาน 
 

12 การจัดโต๊ะ อุปกรณ์ แบบคอกเทล อธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะ 
อุปกรณ์ แบบคอกเทล 
มอบหมายงาน 
 

13 การจัดโต๊ะ อุปกรณ์ แบบตะวันตก อธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะ 
อุปกรณ์ แบบตะวันตก 
มอบหมายงาน 
 

14 ปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม – คอกเทล 
และการบริการ 

อธิบายขั้นตอนการผสม
เครื่องดื่ม – คอกเทล และ
การบริการ 
มอบหมายงาน 
 

15 ปฏิบัติการท าอาหารแบบตะวันตก (ม้ือ
เช้า-มื้อกลางวัน) การจัดโต๊ะและการ
บริการ 

อธิบายขั้นตอนการท าอาหาร
แบบตะวันตก (ม้ือเช้า-มื้อ
กลางวัน) การจัดโต๊ะและ
การบริการ 
มอบหมายงาน 
 

16 
 

 

ปฏิบัติการท าอาหารแบบตะวันตก (ม้ือ
เย็น) การจัดโต๊ะและการบริการ 

อธิบายขั้นตอนการท าอาหาร
แบบตะวันตก (ม้ือเย็น) การ
จัดโต๊ะและการบริการ 
มอบหมายงาน 
 

 
17 
18 -การสอบปฏิบัติหัวข้อการบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน ข้อสอบทฤษฎี การทดสอบ ความรู้................... 
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หมายเหต ุ

รายละเอยีดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

          กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
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