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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่1

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภัตตาคาร สอนคร้ังที ่1 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความหมายและรูปแบบของภัตตาคาร 

สาระสําคญั 

งานภตัตาคารเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม นับว่ามีบทบาทสําคญัต่อ

ธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหน่วยงานท่ีช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจโรงแรมพอๆ กบัฝ่ายหอ้งพกั มีส่วนในการ

ช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการในโรงแรม ดังนั้ นผูเ้รียนจึงจาํเป็นต้องรู้และเขา้ใจถึงความหมาย

ความสาํคญั ประเภท โครงสร้างการบริหารงานดา้นภตัตาคาร และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน

ภตัตาคาร 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาของภตัตาคารได ้

2. สามารถบอกถึงความหมาย ความสาํคญัของภตัตาคารได ้

3. สามารถบอกถึงประเภทของภตัตาคารและบริการได ้

4. สามารถอธิบายถึงโครงสร้างการบริหารงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานภตัตาคาร

ได ้

5. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

6. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

7. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่1

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภัตตาคาร สอนคร้ังที ่1 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความหมายและรูปแบบของภัตตาคาร 

เน้ือหาสาระ  

ความหมายความเป็นมาและรูปแบบของภัตตาคาร 

1. ประวติัความเป็นมาของภตัตาคารและวิวฒันาการของภตัตาคารในไทย 

2. ความหมายและความสาํคญัของภตัตาคาร 

3. รูปแบบและประเภทของภตัตาคาร 

4. โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายภตัตาคาร 

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานภตัตาคาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่1 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หอ้งเรียน 

- ผู ้สอนทักทายผู ้เ รียน อธิบายถึงจุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา 

ระเบียบการเขา้ออกชั้นเรียนพร้อมแจง้เกณฑ์การ

วดัผล ประเมินผล การใหค้ะแนนจิตพิสัย เช่น การ

ตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ถูกระเบียบและแจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยท่ี 1 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point เร่ือง “จุดประสงคร์ายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา” 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

ภตัตาคาร รูปแบบเร่ืองโครงสร้างการบริหารงาน

ของภตัตาคารวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

ขั้นกจิกรรม 

- ผู ้สอนบรรยายความรู้เ ก่ียวกับประวัติความ

เป็นมาของภตัตาคาร ความหมายและความสาํคญั

ของภตัตาคาร ประเภทของภตัตาคาร โครงสร้าง

การบริหารงานของฝ่ายภตัตาคาร และหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของพนกังานภตัตาคาร 

 

 

สัปดาห์ที ่1 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบาย ร่วมสอบถามขอ้ขอ้งใจ และ

ทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

ภัต ต าค า ร  แ ล ะ รูป แ บ บเ ร่ื อง โ ค รง ส ร้ าง ก า ร

บริหารงานของภตัตาคาร 

- ผูเ้รียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมิน

ความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกับประวติัความ

เป็นมาของภตัตาคาร ความหมายและความสําคญั

ของภตัตาคาร ประเภทของภตัตาคาร โครงสร้าง

การบริหารงานของฝ่ายภตัตาคาร และหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของพนกังานภตัตาคารท่ีผูส้อนบรรยาย 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน แลว้ศึกษา

ตามใบมอบหมายงานเ ร่ือง  โครงสร้างการ

บ ริ ห า ร ง า น ใ น ภัต ต า ค า ร แ ล ะ ห น้ า ท่ี ค ว า ม

รับผดิชอบของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง โดยผูส้อน

ให้จบัฉลากตามส่วนงานต่างๆ พร้อมกบันาํเสนอ

ในคาบหนา้ชั้นเรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอของผูเ้รียนพร้อมกบัให้

ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเน้ือหาสาระใน

หน่วยท่ี 1 

- ผู ้สอนให้ผูเ้ รียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนทาํการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานใน

ภตัตาคาร หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแต่

ละตําแหน่ง และช่วยกันนําเสนอหน้าชั้ นเรียน

พร้อมกบัเปิดโอกาสใหเ้พื่อนในชั้นเรียนซกั-ถาม 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัภตัตาคาร 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียนเพ่ือประเมินความรู้

หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกับประวติัความเป็นมาของภตัตาคาร ความหมายและความสําคญัของ

ภตัตาคาร ประเภทของภตัตาคาร โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายภตัตาคาร และหน้าท่ี

ความรับผดิชอบของพนกังานภตัตาคาร 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร เรียบเรียงโดย            

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน หนา้ 1 -22 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- https://th.wikipedia.org/wiki/ภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร 

- แบบฝึกหดัก่อนและหลงัเรียน 
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่1 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

         ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

 ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวอาหารและม้ืออาหาร ก่อนเรียนใน

สปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปของอาหารและม้ืออาหาร สอนคร้ังที ่2 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง อาหารและม้ืออาหาร 

สาระสําคญั 

          การรับประทานอาหารของมนุษยแ์ตกต่างกนัออกไปตามเช้ือชาติ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรมในการรับประทาน ทาํให้การแบ่งม้ืออาหารแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออกมีความ

แตกต่างกนั โดยปกติคนเราจะรับประทานอาหารหลกั 3 ม้ือ ไดแ้ก่ อาหารเชา้ (Breakfast) อาหารกลางวนั 

(Lunch) และอาหารเยน็ (Dinner) ซ่ึงถือว่าเป็นการแบ่งม้ืออาหารแบบตะวนัออก แต่จะแตกต่างจากแบบ

ตะวนัตก โดยชาวตะวนัตกแบ่งม้ืออาหารออกเป็น 6 ม้ือ ไดแ้ก่ อาหารเชา้ (Breakfast) อาหารก่อน

กลางวนั (Brunch) อาหารกลางวนั (Lunch) อาหารว่าง (Afternoon Tea) อาหารเยน็หรืออาหารคํ่า 

(Dinner) และอาหารม้ือดึก (Supper) ซ่ึงการท่ีชาวตะวนัตกแบ่งม้ืออาหารเป็นหลายม้ือนั้น เน่ืองจาก

สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัมีอากาศหนาวจดั หิมะตก หรืออุณหภูมิติดลบ ทาํใหต้อ้งการพลงังาน

และความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซ่ึงไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นสาเหตุให้ชาวตะวนัตกนิยมรับประทาน

อาหารหลายม้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สม อาหารท่ีรับประทานจึงตอ้งอุดมไปดว้ยโปรตีนและ

ไขมนั เพื่อใหพ้ลงังานและสร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกายยิง่ข้ึน 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของอาหารเชา้ได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารก่อนกลางวนัได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารกลางวนัได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารวา่งได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารเยน็หรืออาหารคํ่าได ้

6. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารม้ือดึกได ้

7. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

8. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

9. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปของอาหารและม้ืออาหาร สอนคร้ังที ่2 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง อาหารและม้ืออาหาร 

 
2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ความรู้เกีย่วกบัอาหารและม้ืออาหาร 

1. อาหารเชา้ (Breakfast) 

- อาหารเชา้แบบยโุรป (Continental Breakfast) 

- อาหารเชา้แบบอเมริกนั ( American Breakfast) 

- อาหารเชา้แบบเอเชีย (Asian Breakfast) 

2. อาหารก่อนกลางวนั (Brunch) 

3. อาหารกลางวนั (Lunch) 

4. อาหารวา่ง (Afternoon Tea) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่2 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 2 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

อาหารและม้ืออาหารว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมากน้อย

เพียงใด 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

- ผู ้สอนบรรยายความ รู้ เ ก่ี ยวกับอาหารและ

ประเภทของอาหารม้ือเช้า อาหารก่อนกลางวนั 

อาหารเท่ียง และอาหารวา่ง 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point ในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแลว้ทาํตามใบงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัเร่ืองอาหารและม้ืออาหาร 

พร้อมทั้งนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนภายในคาบเรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนนาํเสนอ 

สัปดาห์ที ่2 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

อาหารและม้ืออาหาร 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

- ผู ้เ รียนฟังบรรยายความรู้เ ก่ียวกับอาหารและ

ประเภทของอาหารม้ือเช้า อาหารก่อนกลางวัน 

อาหารเท่ียง และอาหารวา่ง 

-ผูเ้รียนทาํตามใบงานท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ

เร่ืองอาหารและม้ืออาหาร พร้อมทั้งนาํเสนอหน้า

ชั้นเรียนภายในคาบเรียน 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํไดน้าํเสนองานท่ีคน้หา 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัอาหารม้ือเชา้ (Breakfast) อาหารก่อนกลางวนั (Brunch) อาหารเท่ียง 

(Lunch) และอาหารวา่ง (Afternoon Tea) 

ส่ือของจริง 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 129 - 134 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารและม้ืออาหาร 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่2 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัอาหารและม้ืออาหาร ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปของอาหารและม้ืออาหาร สอนคร้ังที ่3 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง อาหารและม้ืออาหาร (ต่อ) 

สาระสําคญั 

          การรับประทานอาหารของมนุษยแ์ตกต่างกนัออกไปตามเช้ือชาติ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรมในการรับประทาน ทาํให้การแบ่งม้ืออาหารแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออกมีความ

แตกต่างกนั โดยปกติคนเราจะรับประทานอาหารหลกั 3 ม้ือ ไดแ้ก่ อาหารเชา้ (Breakfast) อาหารกลางวนั 

(Lunch) และอาหารเยน็ (Dinner) ซ่ึงถือว่าเป็นการแบ่งม้ืออาหารแบบตะวนัออก แต่จะแตกต่างจากแบบ

ตะวนัตก โดยชาวตะวนัตกแบ่งม้ืออาหารออกเป็น 6 ม้ือ ไดแ้ก่ อาหารเชา้ (Breakfast) อาหารก่อน

กลางวนั (Brunch) อาหารกลางวนั (Lunch) อาหารว่าง (Afternoon Tea) อาหารเยน็หรืออาหารคํ่า 

(Dinner) และอาหารม้ือดึก (Supper) ซ่ึงการท่ีชาวตะวนัตกแบ่งม้ืออาหารเป็นหลายม้ือนั้น เน่ืองจาก

สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัมีอากาศหนาวจดั หิมะตก หรืออุณหภูมิติดลบ ทาํใหต้อ้งการพลงังาน

และความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซ่ึงไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นสาเหตุให้ชาวตะวนัตกนิยมรับประทาน

อาหารหลายม้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สม อาหารท่ีรับประทานจึงตอ้งอุดมไปดว้ยโปรตีนและ

ไขมนั เพื่อใหพ้ลงังานและสร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกายยิง่ข้ึน 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของอาหารเชา้ได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารก่อนกลางวนัได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารกลางวนัได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารวา่งได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารเยน็หรืออาหารคํ่าได ้

6. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงอาหารม้ือดึกได ้

7. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

8. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

9. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปของอาหารและม้ืออาหาร สอนคร้ังที ่3 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง อาหารและม้ืออาหาร 

 
2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ความรู้เกีย่วกบัอาหารและม้ืออาหาร 

1. อาหารเยน็หรืออาหารคํ่า (Dinner) 

- คลาสิคอลเมนู (Classical Menu) 

- ฟอร์มอลดินเนอร์ (Formal Dinner) 

- โมเดิร์นเมนู (Modern Menu) 

2. อาหารม้ือดึก (Supper) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่3 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

เรียนไปตอนสปัดาห์ท่ี 2 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

อาหารและม้ืออาหารว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมากน้อย

เพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกับอาหารเย็นหรือ

อาหารคํ่า และอาหารม้ือดึก 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point ในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแลว้ทาํตามใบงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัเร่ืองอาหารและม้ืออาหาร 

พร้อมทั้งนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนภายในคาบเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่3 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วงกนัทบทวนความรู้ 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

อาหารและม้ืออาหาร 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัอาหารเยน็หรือ

อาหารคํ่า และอาหารม้ือดึก 

-ผูเ้รียนทาํตามใบงานท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ

เร่ืองอาหารและม้ืออาหาร พร้อมทั้งนาํเสนอหน้า

ชั้นเรียนภายในคาบเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนนาํเสนอ 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํไดน้าํเสนองานท่ีคน้หา 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อประเมิน

ความรู้หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัอาหารม้ือเชา้ (Breakfast) อาหารก่อนกลางวนั (Brunch) อาหารเท่ียง 

(Lunch) และอาหารวา่ง (Afternoon Tea) 

ส่ือของจริง 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 134  - 140 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารและม้ืออาหาร 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่3 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืม สอนคร้ังที ่4 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง เคร่ืองด่ืม 

สาระสําคญั 

          เคร่ืองด่ืมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ในการรับประทานอาหาร ซ่ึงแต่ละคร้ังจะตอ้งมีเคร่ืองด่ืมดว้ยทุกคร้ัง 

หรืออาจด่ืมเคร่ืองด่ืมและรับประทานกบักบัแกลม้ก็ได ้ดงันั้น เคร่ืองด่ืมจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีภตัตาคารหรือ

ห้องอาหารตอ้งมีไวบ้ริการแก่ลูกคา้ ภตัตาคาร ห้องอาหารและหน่วยงานดา้นความบนัเทิงต่างๆ ของ

โรงแรม สามารถใชเ้คร่ืองด่ืมเป็นส่ิงดึงดูดใจลูกคา้มากกว่าอาหาร แต่ก็อาจใชท้ั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

การดึงดูดใจลูกคา้ ส่วนใหญ่เคร่ืองด่ืมท่ีดึงดูดใจลูกคา้ มกัจะเป็นสุราต่างประเทศและเคร่ืองด่ืมผสมต่างๆ 

ของโรงแรมท่ีจดัไวบ้ริการ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลไ์ด ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์ด ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทลได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ ได ้

5. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

6. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

7. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืม 

1. เคร่ืองด่ืมประเภทท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Beverage) 

2. เคร่ืองด่ืมประเภทท่ีมีแอลกอฮอล ์(Alcoholic Beverage) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่4 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 3 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ือของจริง 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

เคร่ืองด่ืมวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

- ผู ้สอนบรรยายความรู้เ ก่ียวกับประเภทของ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และของจริงช่วยสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแลว้ทาํตามใบงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัเร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมหรือ

ค็อกเทล พร้อมทั้ งนําเสนอหน้าชั้นเรียนภายใน

คาบเรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ือของจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนนาํเสนอ 

สัปดาห์ที ่4 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

เคร่ืองด่ืม 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

-ผูเ้รียนทาํตามใบงานท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ

เร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมหรือค็อกเทล พร้อมทั้งนาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียนภายในคาบเรียน 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํไดน้าํเสนองานท่ีคน้หา 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมประเภทท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Beverage) และ

เคร่ืองด่ืมประเภทท่ีมีแอลกอฮอล ์(Alcoholic Beverage) 

ส่ือของจริง 

- วสัดุอุปกรณ์ของจริง ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 141 - 183 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืม 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่4 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืม สอนคร้ังที ่5 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง เคร่ืองด่ืม (ต่อ) 

สาระสําคญั 

          เคร่ืองด่ืมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ในการรับประทานอาหาร ซ่ึงแต่ละคร้ังจะตอ้งมีเคร่ืองด่ืมดว้ยทุกคร้ัง 

หรืออาจด่ืมเคร่ืองด่ืมและรับประทานกบักบัแกลม้ก็ได ้ดงันั้น เคร่ืองด่ืมจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีภตัตาคารหรือ

ห้องอาหารตอ้งมีไวบ้ริการแก่ลูกคา้ ภตัตาคาร ห้องอาหารและหน่วยงานดา้นความบนัเทิงต่างๆ ของ

โรงแรม สามารถใชเ้คร่ืองด่ืมเป็นส่ิงดึงดูดใจลูกคา้มากกว่าอาหาร แต่ก็อาจใชท้ั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

การดึงดูดใจลูกคา้ ส่วนใหญ่เคร่ืองด่ืมท่ีดึงดูดใจลูกคา้ มกัจะเป็นสุราต่างประเทศและเคร่ืองด่ืมผสมต่างๆ 

ของโรงแรมท่ีจดัไวบ้ริการ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลไ์ด ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์ด ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทลได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ ได ้

5. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

6. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

7. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืม 

1. เคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทล (Cocktail) 

2. ประเภทเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่5 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

เรียนในสปัดาห์ท่ี 4 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ือของจริง 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

เคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทลว่าผูเ้รียนมีพ้ืนฐานมาก

นอ้ยเพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมหรือ

คอ็กเทล และประเภทเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point ในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแลว้ทาํตามใบงานท่ี

ได้รับมอบหมายเ ก่ี ยวกับ เ ร่ือง เค ร่ือง ด่ืม ท่ี มี

แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ส่งภายในคาบ

เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ือของจริง 

 

 

สัปดาห์ที ่5 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วยกนัทบทวนความรู้ 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

เคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทล 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมผสม

หรือคอ็กเทล และประเภทเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ 

-ผูเ้รียนทาํตามใบงานท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ

เร่ืองเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล์

ส่งภายในคาบเรียน 
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ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนนาํเสนอ 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํไดน้าํเสนองานท่ีคน้หา 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมหรือคอ็กเทล (Cocktail) และประเภทเคร่ืองด่ืมแบบอ่ืนๆ 

ส่ือของจริง 

- วสัดุอุปกรณ์ของจริง ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 185 - 208 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืม 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองด่ืม 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่5 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภตัตาคาร 

ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 
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................................................................................................................................................................. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่4

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร สอนคร้ังที ่6 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร 

สาระสําคญั 

งานภตัตาคารเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage 

Department) นับว่ามีบทบาทสําคญัต่อธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหน่วยงานท่ีช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจ

โรงแรมพอๆ กบัฝ่ายห้องพกั มีส่วนในการช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม ดงันั้นผูเ้รียนจึง

จาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร วิธีการใชแ้ละการเกบ็รักษาอยา่งถูกวิธี 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถบอกถึงอุปกรณ์พื้นฐานสาํหรับภตัตาคารได ้

2. มีความรู้เก่ียวกบัผา้ท่ีใชใ้นภตัตาคาร 

3. สามารถบอกถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารสาํหรับลูกคา้ได ้

4. สามารถบอกถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเสิร์ฟอาหารได ้

5. สามารถบอกถึงชนิดของแกว้เคร่ืองด่ืมได ้

6. สามารถบอกถึงจานโลหะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะในภตัตาคารได ้

7. สามารถบอกถึงอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํหรับพนกังานบริการในภตัตาคารได ้

8. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

9. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

10. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่4

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร สอนคร้ังที ่6 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร 

เน้ือหาสาระ  

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร 

1. อุปกรณ์พื้นฐานสาํหรับภตัตาคาร 

2. ผา้ท่ีใชใ้นภตัตาคาร 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารสาํหรับลูกคา้ 

4. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเสิร์ฟอาหาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่6 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 4 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

หน่วยท่ี 4 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคารว่าผูเ้รียนมี

พื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์พื้นฐาน

สําหรับภตัตาคาร ผา้ท่ีใชใ้นภตัตาคาร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารสําหรับลูกคา้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเสิร์ฟอาหารภายใน

ภตัตาคาร 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

มาคนละ 1 ช้ิน พร้อมกบัเขียนศพัท์ของอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชน้ั้นบนกระดานเป็นภาษา 

สัปดาห์ที ่6 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร 

- ผูเ้รียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมิน

ความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์พื้นฐาน

สําหรับภัตตาคาร ผา้ท่ีใช้ในภัตตาคาร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหารสําหรับลูกคา้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเสิร์ฟอาหารภายใน

ภตัตาคารท่ีผูส้อนบรรยาย 

- ผูเ้รียนทาํการจดความรู้ท่ีได้รับลงในสมุดเพื่อ

นาํไปทบทวนความรู้ 

- ผูเ้รียนเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชม้าคนละ 1 

ช้ิน พร้อมกับเขียนศัพท์ของอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชน้ั้นบนกระดานเป็นภาษาองักฤษ พร้อม 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

องักฤษ พร้อมอธิบายการใชง้าน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน แลว้ศึกษา

ตามใบมอบหมายงาน เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร โดยผูส้อนใหจ้บัฉลากตาม

งานท่ีแบ่งไว ้พร้อมกับนําเสนอในคาบหน้าชั้น

เรียน 

 

 

 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอของผูเ้รียนพร้อมกบัให้

ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเน้ือหาสาระใน

หน่วยท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายการใชง้าน 

- ผูเ้รียนทาํการศึกษาศึกษาตามใบมอบหมายงาน 

เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภตัตาคารและ

ช่วยกนันาํเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกบัเปิดโอกาส

ใหเ้พื่อนในชั้นเรียนซกั-ถาม 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับภัตตาคาร ผา้ท่ีใช้ในภัตตาคาร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหารสําหรับลูกคา้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเสิร์ฟอาหาร

ภายในภตัตาคาร 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคาร ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออา้งอิงรายวิชาวิวฒันาการและศิลปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองด่ืม และเมนูอาหาร, 

เรียบเรียงโดย ขวญัแกว้  วชัโรทยั, หนา้ท่ี 22 - 140 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร เรียบเรียงโดย            

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน หนา้ 27 - 54 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- www.cocktailthai.co.th 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

ภตัตาคาร 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่6 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

         ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

 ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัแกว้เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ การแบ่งประเภทของแกว้ จาน

อาหาร จานภาชนะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นโลหะในภัตตาคาร ขอบเขตของงานบริการใน

ภตัตาคาร และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํหรับพนกังานบริการในภตัตาคาร ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่4

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร สอนคร้ังที ่7 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร (ต่อ) 

สาระสําคญั 

งานภตัตาคารเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage 

Department) นับว่ามีบทบาทสําคญัต่อธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหน่วยงานท่ีช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจ

โรงแรมพอๆ กบัฝ่ายห้องพกั มีส่วนในการช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม ดงันั้นผูเ้รียนจึง

จาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร วิธีการใชแ้ละการเกบ็รักษาอยา่งถูกวิธี 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถบอกถึงอุปกรณ์พื้นฐานสาํหรับภตัตาคารได ้

2. มีความรู้เก่ียวกบัผา้ท่ีใชใ้นภตัตาคาร 

3. สามารถบอกถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารสาํหรับลูกคา้ได ้

4. สามารถบอกถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเสิร์ฟอาหารได ้

5. สามารถบอกถึงชนิดของแกว้เคร่ืองด่ืมได ้

6. สามารถบอกถึงจานโลหะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะในภตัตาคารได ้

7. สามารถบอกถึงอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํหรับพนกังานบริการในภตัตาคารได ้

8. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

9. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

10. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่4

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร สอนคร้ังที ่7 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร (ต่อ) 

เน้ือหาสาระ  

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภัตตาคาร 

1. แกว้เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 

2. จานโลหะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะในภตัตาคาร 

3. อุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํหรับพนกังานบริการในภตัตาคาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่7 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

สอนไปตอนสปัดาห์ท่ี 6 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point  

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคารว่าผูเ้รียนมี

พื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัแกว้เคร่ืองด่ืมชนิด

ต่างๆ การแบ่งประเภทของแกว้ จานอาหาร จาน

ภาชนะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะใน

ภตัตาคาร ขอบเขตของงานบริการในภัตตาคาร 

และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ําหรับพนักงานบริการใน

ภตัตาคาร 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

มาคนละ 1 ช้ิน พร้อมกบัเขียนศพัท์ของอุปกรณ์

เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ นั้ น บ น ก ร ะ ด า น เ ป็ น

ภาษาองักฤษพร้อมอธิบายการใชง้าน 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน แลว้ศึกษา 

สัปดาห์ที ่7 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วยกนัทบทวนความรู้ 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

  

- ผู ้เรียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบั แกว้เคร่ืองด่ืม

ชนิดต่างๆ การแบ่งประเภทของแก้ว จานอาหาร 

จานภาชนะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะ

ในภตัตาคาร ขอบเขตของงานบริการในภตัตาคาร 

และอุปกรณ์เคร่ืองใช้สําหรับพนักงานบริการใน

ภตัตาคารท่ีผูส้อนบรรยาย 

- ผูเ้รียนเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชม้าคนละ 1 

ช้ิน พร้อมกับเขียนศัพท์ของอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้นั้นบนกระดานเป็นภาษาองักฤษ พร้อม

อธิบายการใชง้าน 

- ผูเ้รียนทาํการศึกษาศึกษาตามใบมอบหมายงาน

เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นภตัตาคารและ

ช่วยกนันาํเสนอหนา้ชั้นเรียนพร้อมกบัเปิดโอกาส 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ตามใบมอบหมายงาน เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร โดยผูส้อนใหจ้บัฉลากตาม

งานท่ีแบ่งไว ้พร้อมกับนําเสนอในคาบหน้าชั้น

เรียน 

- ผู ้เ รียนแต่ละคนทํากิจกรรมประจําบทเ ร่ือง 

ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นภตัตาคาร 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอของผูเ้รียนพร้อมกบัให้

ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเน้ือหาสาระใน

หน่วยท่ี 4 

- ผู ้สอนให้ผูเ้ รียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ใหเ้พื่อนในชั้นเรียนซกั-ถาม 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียนเพื่อประเมินความรู้

หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัแกว้เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ การแบ่งประเภทของแกว้ จานอาหาร จาน

ภาชนะและภาชนะอ่ืนๆ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นโลหะในภตัตาคาร ขอบเขตของงานบริการใน

ภตัตาคาร และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํหรับพนกังานบริการในภตัตาคาร 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคาร ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนงัสืออา้งอิงรายวิชาวิวฒันาการและศิลปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองด่ืม และเมนูอาหาร, 

เรียบเรียงโดย ขวญัแกว้  วชัโรทยั, หนา้ท่ี 22 - 140 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร เรียบเรียงโดย            

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน หนา้ 27 - 54 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- www.cocktailthai.co.th 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

ภตัตาคาร 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร


44 
 

การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่7 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบังานดา้นการจดัเล้ียง ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การจัดเลีย้ง สอนคร้ังที ่8 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การจัดงานเลีย้ง 

สาระสําคญั 

การจดัเล้ียง (Catering) เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food 

and Beverage industry) มีลกัษณะพิเศษอยูท่ี่ เป็นการบริการท่ีไม่เฉพาะเจาะจงอยูท่ี่พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 

สามารถเคล่ือนยา้ยการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไปยงัสถานท่ีต่างๆ ตามแต่ความตอ้งการของลูกคา้ 

(Customer) ไม่ว่างาน (Function) นั้นๆ จะเป็นลกัษณะใด เช่น งานเล้ียงขนาดใหญ่ (Banquet) งานเล้ียง

รับรอง (Reception) หรือแมก้ระทัง่งานท่ีมีหลายๆ รูปแบบรวมกนัระหว่างการประชุม กบัการแสดง

สินคา้ (Event) ซ่ึงหากตอ้งการใหมี้การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กส็ามารถใชบ้ริการการจดัเล้ียงได ้

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกความหมายของการจดัเล้ียง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถระบุประเภทของการจดัเล้ียงและการบริการจดังานเล้ียง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบแบงเควท็ (Banquet) 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบคอ็กเทล (Cocktail) 

6. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบโตะ๊จีน (Chinese Style) 

7. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

8. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

9. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การจัดเลีย้ง สอนคร้ังที ่8 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การจัดงานเลีย้ง 

เน้ือหาสาระ  

การจัดงานเลีย้ง 

1. ความหมายของการเล้ียง 

2. ประเภทของการจดังานเล้ียงและการบริการจดังานเล้ียง 

3. การจดังานเล้ียงแบบแบงเควท็ (Banquet) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่8 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 5 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

หน่วยท่ี 5 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

การจดังานเล้ียงวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกับความหมายของ

การเล้ียง ประเภทของการจัดงานเล้ียงและการ

บริการจดังานเล้ียง การจดังานเล้ียงแบบแบงเควท็ 

(Banquet) 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน แลว้ศึกษา

ตามใบมอบหมายงาน เร่ือง การจดัเล้ียง โดย

ผูส้อนให้จับฉลากตามงานท่ีแบ่งไว้ พร้อมกับ

นาํเสนอในคาบหนา้ชั้นเรียน 

 

สัปดาห์ที ่8 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

  

- ผูเ้รียนช่วยกนัตอบเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของการ

จดังานเล้ียง 

- ผูเ้รียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมิน

ความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัความหมายของ

การเล้ียง ประเภทของการจัดงานเล้ียงและการ

บริการจดังานเล้ียง การจดังานเล้ียงแบบแบงเคว็ท 

(Banquet) ท่ีผูส้อนบรรยาย 

- ผูเ้รียนทาํการศึกษาศึกษาตามใบมอบหมายงาน 

เร่ือง การจดัเล้ียงและช่วยกนันาํเสนอหนา้ชั้นเรียน

พร้อมกบัเปิดโอกาสใหเ้พื่อนในชั้นเรียนซกั-ถาม 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดังานเล้ียง 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอของผูเ้รียนพร้อมกบัให้

ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเน้ือหาสาระใน

หน่วยท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัความหมายของการเล้ียง ประเภทของการจดังานเล้ียงและการบริการจดั

งานเล้ียง การจดังานเล้ียงแบบแบงเควท็ (Banquet) 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ําหรับงานการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 85 - 94 

- หนงัสืออา้งอิงมหาวิทยาลยัสวนดุสิต รายวิชา การจดัเล้ียง (Catering), หนา้ 73 - 92 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัเล้ียง 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่8 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบังานดา้นการจดัเล้ียง ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การจัดเลีย้ง สอนคร้ังที ่9 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การจัดงานเลีย้ง (ต่อ) 

สาระสําคญั 

การจดัเล้ียง (Catering) เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food 

and Beverage industry) มีลกัษณะพิเศษอยูท่ี่ เป็นการบริการท่ีไม่เฉพาะเจาะจงอยูท่ี่พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 

สามารถเคล่ือนยา้ยการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไปยงัสถานท่ีต่างๆ ตามแต่ความตอ้งการของลูกคา้ 

(Customer) ไม่ว่างาน (Function) นั้นๆ จะเป็นลกัษณะใด เช่น งานเล้ียงขนาดใหญ่ (Banquet) งานเล้ียง

รับรอง (Reception) หรือแมก้ระทัง่งานท่ีมีหลายๆ รูปแบบรวมกนัระหว่างการประชุม กบัการแสดง

สินคา้ (Event) ซ่ึงหากตอ้งการใหมี้การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กส็ามารถใชบ้ริการการจดัเล้ียงได ้

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกความหมายของการจดัเล้ียง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถระบุประเภทของการจดัเล้ียงและการบริการจดังานเล้ียง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบแบงเควท็ (Banquet) 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบคอ็กเทล (Cocktail) 

6. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถอธิบายการจดังานเล้ียงแบบโตะ๊จีน (Chinese Style) 

7. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

8. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

9. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การจัดเลีย้ง สอนคร้ังที ่9 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การจัดงานเลีย้ง (ต่อ) 

เน้ือหาสาระ  

การจัดงานเลีย้ง 

1. การจดังานเล้ียงแบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

2. การจดังานเล้ียงแบบคอ็กเทล (Cocktail) 

3. การจดังานเล้ียงแบบโตะ๊จีน (Chinese Style) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่9 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

สอนไปตอนสปัดาห์ท่ี 8 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

การจดังานเล้ียงวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกับการจัดงานเล้ียง

แ บ บ บุ ฟ เ ฟ่ ต์  (Buffet) ก า ร จัด ง า น เ ล้ี ย ง แ บ บ

คอ็กเทล (Cocktail) และการจดังานเล้ียงแบบโต๊ะ

จีน (Chinese Style) 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน แลว้ศึกษา

ตามใบมอบหมายงาน เร่ือง การจดัเล้ียง โดย

ผูส้อนให้จับฉลากตามงานท่ีแบ่งไว้ พร้อมกับ

นาํเสนอในคาบหนา้ชั้นเรียน 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่9 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วยกนัทบทวนความรู้ 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผูเ้รียนช่วยกนัตอบเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของการ

จดังานเล้ียง 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัการจดังานเล้ียง

แบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) การจดังานเล้ียงแบบคอ็กเทล 

(Cocktail) แ ล ะ ก า ร จัด ง า น เ ล้ี ย ง แ บ บ โ ต๊ ะ จี น 

(Chinese Style) ท่ีผูส้อนบรรยาย 

- ผูเ้รียนทาํการศึกษาศึกษาตามใบมอบหมายงาน 

เร่ือง การจดัเล้ียงและช่วยกนันาํเสนอหนา้ชั้นเรียน

พร้อมกบัเปิดโอกาสใหเ้พื่อนในชั้นเรียนซกั-ถาม 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ภตัตาคาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอของผูเ้รียนพร้อมกบัให้

ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเน้ือหาสาระใน

หน่วยท่ี 5 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 

- ผู ้เ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมิน

ความรู้หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกับการจดังานเล้ียงแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) การจดังานเล้ียงแบบค็อกเทล 

(Cocktail) และการจดังานเล้ียงแบบโตะ๊จีน (Chinese Style) 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับการจดัเล้ียง ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 95 -108 

- หนงัสืออา้งอิงมหาวิทยาลยัสวนดุสิต รายวิชา การจดัเล้ียง (Catering), หนา้ 73 -92 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัเล้ียง 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่9 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ ก่อน

เรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่6

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การเตรียมงานบริการ สอนคร้ังที ่10 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ 

สาระสําคญั 

          ในอดีตการบริการอาหารเคร่ืองด่ืมไม่จาํเป็นมากนกัแต่จะเนน้ในดา้นของห้องพกัแต่ปัจจุบนังาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความจาํเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโรงแรมเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งเนน้

ในเร่ืองของการบริการ ไดแ้ก่ ก่อนเปิดภตัตาคารหรือห้องอาหารให้แขกเขา้มาใชบ้ริการ จะตอ้งมีการ

เตรียมการต่างๆ ไวใ้ห้พร้อม เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมห้องอาหาร การจดัโต๊ะ การจดัเตรียมบาร์ ตลอด

จนถึงการบริการ อีกทั้งภตัตาคารหรือแต่ละแห่งในโรงแรมจะมีการตกแต่งในลกัษณะพิเศษเฉพาะ

ตวัอยา่งพิถีพิถนั เป็นการสร้างบรรยากาศใหก้บัภตัตาคารและแขก 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊และพื้นท่ีในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถพบัผา้เช็ดปากและติดผา้ระบายโตะ๊ได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆ ได ้

6. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

7. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

8. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่6

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การเตรียมงานบริการ สอนคร้ังที ่10 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ 

เน้ือหาสาระ  

ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ 

1. การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหาร 

2. การเตรียมโตะ๊และพื้นท่ีในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3. รูปแบบและวิธีพบัผา้เช็ดปาก 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่10 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 6 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

หน่วยท่ี 6 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ

การเตรียมงานบริการว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมากน้อย

เพียงใด 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัการเตรียมอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหาร การ

เต รียมโต๊ะ  พื้ น ท่ี ใ นก ารบริก ารอาห ารและ

เคร่ืองด่ืม รูปแบบต่างๆ ของการพบัผา้เช็ดปาก

พร้อมทั้งทาํการสาธิตตวัอยา่งการพบัผา้เช็ดปาก 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํการจับฉลากเลือกรูปแบบ

วิธีการพบัผา้เช็ดปาก พร้อมกบัทาํการสาธิตการ

พบัผา้เช็ดปากในคาบหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ที ่10 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

 

- ผูเ้รียนช่วยกนัตอบเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของการ

เตรียมงานบริการ 

- ผูเ้รียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมิน

ความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ 

 

 

- ผู ้เ รียนฟังบรรยายความรู้เ ก่ียวกับการเตรียม

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรับประทาน

อาหาร การเตรียมโต๊ะ พ้ืนท่ีในการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รูปแบบต่างๆ ของการพบัผา้เช็ดปาก

พร้อมทั้งลงมือปฏิบติัทาํการพบัผา้เช็ดปาก 

- ผูเ้รียนทาํการจบัฉลากเลือกรูปวิธีการพบัผา้เช็ด

ปาก พร้อมกบัทาํการสาธิตการพบัผา้เช็ดปากใน

คาบหนา้ชั้นเรียน 

- ผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมประจาํบทเร่ือง ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเตรียมงานบริการ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนสรุปงานนาํเสนอการสาธิตพบัผา้เช็ดปาก

ของผู ้เ รียนพร้อมกับให้ผู ้เ รียนส่งงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีกาํหนด 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหาร การ

เตรียมโต๊ะ พื้นท่ีในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รูปแบบต่างๆ ของการพบัผา้เช็ดปาก

และการสาธิตตวัอยา่งการพบัผา้เช็ดปาก 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคารและการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออา้งอิงรายวิชาวิวฒันาการและศิลปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองด่ืม และเมนูอาหาร, 

เรียบเรียงโดย ขวญัแกว้  วชัโรทยั, หนา้ท่ี 21 - 139 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 55 - 64 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเตรียมงานบริการ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่10 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัรูปแบบระบายโต๊ะและการติดผา้ระบายโต๊ะ ก่อนเรียน

เพิ่มในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่6

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การเตรียมงานบริการ สอนคร้ังที ่11 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ (ต่อ) 

สาระสําคญั 

          ในอดีตการบริการอาหารเคร่ืองด่ืมไม่จาํเป็นมากนกัแต่จะเนน้ในดา้นของห้องพกัแต่ปัจจุบนังาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความจาํเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโรงแรมเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งเนน้

ในเร่ืองของการบริการ ไดแ้ก่ ก่อนเปิดภตัตาคารหรือห้องอาหารให้แขกเขา้มาใชบ้ริการ จะตอ้งมีการ

เตรียมการต่างๆ ไวใ้ห้พร้อม เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมห้องอาหาร การจดัโต๊ะ การจดัเตรียมบาร์ ตลอด

จนถึงการบริการ อีกทั้งภตัตาคารหรือแต่ละแห่งในโรงแรมจะมีการตกแต่งในลกัษณะพิเศษเฉพาะ

ตวัอยา่งพิถีพิถนั เป็นการสร้างบรรยากาศใหก้บัภตัตาคารและแขก 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊และพื้นท่ีในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถพบัผา้เช็ดปากและติดผา้ระบายโตะ๊ได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆ ได ้

6. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

7. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

8. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ 

1. รูปแบบระบายโตะ๊และการติดผา้ระบายโตะ๊ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่11 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

สอนไปตอนสปัดาห์ท่ี 10 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัรูปแบบต่างๆ ของ

การติดระบายโต๊ะว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมากน้อย

เพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัรูปแบบระบายโต๊ะ

และการสาธิตติดผา้ระบายโตะ๊ 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนฝึกการติดระบายโต๊ะภายในคาบ

เรียน 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนจบัคู่แลว้สอบปฏิบติัในการติด

ระบายโตะ๊ภายในคาบเรียน 

 

 

 

สัปดาห์ที ่11 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วยกนัทบทวนความรู้ 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

 - ผูเ้รียนช่วยกนัตอบเก่ียวกบัรูปแบบต่างๆ ของการ

ติดระบายโตะ๊ 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัรูปแบบระบาย

โตะ๊และการสาธิตติดผา้ระบายโตะ๊ 

- ผูเ้รียนฝึกการติดระบายโต๊ะภายในคาบหน้าชั้น

เรียน 

- ผูเ้รียนจบัคู่แลว้สอบปฏิบติัในการติดระบายโต๊ะ

ภายคาบเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผู ้สอนประเมินผลงานของผู ้เ รียนในการติด

ระบายโตะ๊พร้อมใหค้ะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนโชวผ์ลงานในการติดระบายโตะ๊ 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัรูปแบบต่างๆ ของการติดระบายโตะ๊ 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคารและการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการติดระบายโตะ๊ 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบต่างๆ ของการติดระบายโตะ๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่11 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัรูปแบบและการจดัโต๊ะอาหาร ก่อนเรียนในสัปดาห์

ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่6

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การเตรียมงานบริการ สอนคร้ังที ่12 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ (ต่อ) 

สาระสําคญั 

          ในอดีตการบริการอาหารเคร่ืองด่ืมไม่จาํเป็นมากนกัแต่จะเนน้ในดา้นของห้องพกัแต่ปัจจุบนังาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความจาํเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโรงแรมเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งเนน้

ในเร่ืองของการบริการ ไดแ้ก่ ก่อนเปิดภตัตาคารหรือห้องอาหารให้แขกเขา้มาใชบ้ริการ จะตอ้งมีการ

เตรียมการต่างๆ ไวใ้ห้พร้อม เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมห้องอาหาร การจดัโต๊ะ การจดัเตรียมบาร์ ตลอด

จนถึงการบริการ อีกทั้งภตัตาคารหรือแต่ละแห่งในโรงแรมจะมีการตกแต่งในลกัษณะพิเศษเฉพาะ

ตวัอยา่งพิถีพิถนั เป็นการสร้างบรรยากาศใหก้บัภตัตาคารและแขก 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหารได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊และพื้นท่ีในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถพบัผา้เช็ดปากและติดผา้ระบายโตะ๊ได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถจดัโตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆ ได ้

6. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

7. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

8. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดบริการ 

1. รูปแบบและการจดัอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่12 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และทบทวนความรู้ท่ีได้

สอนไปตอนสปัดาห์ท่ี 11 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัรูปแบบและการ

จดัอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมาก

นอ้ยเพียงใด 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการจดั

โตะ๊อาหาร 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนปฏิบติัในการจดัอุปกรณ์บนโต๊ะ

อาหารภายในคาบเรียน 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่12 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนช่วยกนัทบทวนความรู้ 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

รูปแบบและการจดัโตะ๊อาหาร 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการ

จดัโตะ๊อาหาร 

- ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการจดัอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 

- ผูเ้รียนปฏิบัติในการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

ภายในคาบเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผู ้สอนประเมินผลงานของผู ้เ รียนในการจัด

อุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู ้เ รียนโชว์ผลงานในการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะ

อาหาร 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อประเมิน

ความรู้หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการจดัอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคารและการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออา้งอิงรายวิชาวิวฒันาการและศิลปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองด่ืม และเมนูอาหาร, 

เรียบเรียงโดย ขวญัแกว้  วชัโรทยั, หนา้ท่ี 21 - 139 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 66 - 72 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัโตะ๊อาหาร 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่12 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัการใหบ้ริการลูกคา้ ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่7

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การให้บริการลูกค้า สอนคร้ังที ่13 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การให้บริการลูกค้า 

สาระสําคญั 

          ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจากภตัตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรมนั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ลูกคา้ท่ีพกัอยูใ่นโรงแรมและลูกคา้ท่ีไม่ไดพ้กัอยูใ่นโรงแรม ซ่ึงต่างเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัของ

โรงแรม ภตัตาคารหรือห้องอาหารท่ีมีความสําคญัต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากโรงแรม 

ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารท่ีสร้างข้ึนนั้นจะตอ้งสร้างรายไดจ้ากการบริการลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดรายรับท่ีใชใ้น

การดาํเนินกิจการต่อไป หากไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการเลย กจ็ะไม่มีรายไดแ้ละๆไม่สามารถดาํเนินกิจการได ้

           ผูท่ี้มีความสําคญัอย่างยิ่งในการสร้างรายได้ให้แก่โรงแรม ภัตตาคารหรือห้องอาหาร ได้แก่ 

พนกังานบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดและคอยให้บริการแก่ลูกคา้อยู่ตลอดเวลาท่ี

เขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้น พนกังานบริการทุกคนจะตอ้งเขา้ใจว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความสําคญักบั

ธุรกิจ ความตอ้งการของลูกคา้นั้นจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองท่ีถูกตอ้งและไดรั้บบริการท่ีเหนือความ

คาดหวงัของลูกคา้ทุกคน ซ่ึงกคื็อ ภาระหนา้ท่ีของธุรกิจและพนกังานบริการทุกคน 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ รู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบริการลูกคา้ลกัษณะต่างๆได ้

3. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

4. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

5. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่7

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การให้บริการลูกค้า สอนคร้ังที ่13 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การให้บริการลูกค้า 

เน้ือหาสาระ  

ทกัษะทีจํ่าเป็นสําหรับงานบริการ 

1. การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

- ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

- ความตอ้งการทางดา้นสงัคม 

2. ความเขา้ใจในตวัลูกคา้ 

3. การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ประเภทต่างๆ ท่ีเขา้ใชบ้ริการภตัตาคาร 

4. ขอ้ควรพิจารณาในการใหบ้ริการลูกคา้ลกัษณะต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่13 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 7 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกับการให้บริการ

ลูกคา้วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกับการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ความเขา้ใจในตวัลูกคา้ 

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ประเภท

ต่างๆ ท่ี เข้าใช้บริการภัตตาคาร และข้อควร

พิจารณาในการใหบ้ริการลูกคา้ลกัษณะต่างๆ 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point  

- ผู ้สอนให้ผู ้เ รียนฝึกทักษะปฏิบัติงานบริการ

ภายในคาบเรียน 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่13 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผูเ้รียนช่วยกนัตอบเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัการตอบสนอง

ความต้องการของลูกคา้ ความเขา้ใจในตัวลูกค้า 

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท

ต่างๆ ท่ีเขา้ใชบ้ริการภตัตาคาร และขอ้ควรพิจารณา

ในการใหบ้ริการลูกคา้ลกัษณะต่างๆ 

- ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะงานบริการภายในคาบเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียนเพ่ือประเมินความรู้

หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานบริการ 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคารและการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 73 - 84 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการลูกคา้ 

- แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่13 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานบริการ ก่อนเรียนในสัปดาห์

ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่8

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ทกัษะจําเป็นสําหรับงานบริการ สอนคร้ังที ่14 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ทกัษะทีจํ่าเป็นสําหรับงานบริการ 

สาระสําคญั 

          การให้บริการในภตัตาคารเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหลายๆ อย่างประกอบกนัในการปฏิบติังาน 

ซ่ึงผูท่ี้เป็นพนกังานบริการในภตัตาคารจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัอยา่งถูกวิธี เพ่ือให้การทาํงานเป็นไป

อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภยัต่อทั้งตวัพนกังานเองและต่อลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกขั้นตอนการตอ้นรับลูกคา้ การรับคาํสั่งพร้อมทั้งเขียนใบ

คาํสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถเก็บจานอาหาร การใชถ้าด การถือจานอาหาร และวิธีถือหรือ

เกบ็ภาชนะ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ดยไม่ใชถ้าดได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถเสิร์ฟอาหารโดยใชช้อ้นเสิร์ฟและสอ้มเสิร์ฟได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถถือแกว้ท่ีมีฐานวางโดยไม่ใชถ้าดได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถเสิร์ฟอาหารเป็นจานใหลู้กคา้โดยไม่ใชถ้าดได ้

6. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

7. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

8. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่8

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ทกัษะจําเป็นสําหรับงานบริการ สอนคร้ังที ่14 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ทกัษะทีจํ่าเป็นสําหรับงานบริการ 

เน้ือหาสาระ  

ทกัษะทีจํ่าเป็นสําหรับงานบริการ 

1. ขั้นตอนการตอ้นรับลูกคา้ 

2. การรับคาํสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืม 

3. การเขียนใบคาํสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. การเกบ็จานอาหารท่ีลูกคา้รับประทานเสร็จแลว้ 

5. การใชถ้าดเสิร์ฟ 

6. วิธีถือจานอาหาร 

7. วิธีจบัจานอาหารและวางจานอาหาร 

8. วิธีถือและเกบ็ภาชนะ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ดยไมใชถ้าดเสิร์ฟ 

9. การเกบ็จานและวิธีเข่ียเศษอาหารลงจาน 

10. การใชช้อ้นเสิร์ฟและสอ้มเสิร์ฟอาหาร 

11. การถือแกว้ท่ีมีฐานวางโดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ 

12. การเกบ็ขวดเปล่าโดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ 

13. การนาํจานอาหารมาเสิร์ฟลูกคา้โดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่14 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 8 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกับทักษะท่ีจาํเป็น

สําหรับงานบริการว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมากน้อย

เพียงใด 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

– ผูส้อนบรรยายพร้อมทั้ งสาธิตความรู้เก่ียวกับ

ขั้นตอนการตอ้นรับลูกคา้ การรับคาํสั่งอาหารและ

เคร่ืองด่ืม การเขียนใบคาํสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

การเก็บจานอาหารท่ีลูกคา้รับประทานเสร็จแลว้ 

การใช้ถาดเสิร์ฟ วิธีถือจานอาหาร วิธีจับจาน

อาหารและวางจานอาหาร วิธีถือและเก็บภาชนะ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โดยไมใช้ถาดเสิร์ฟ  

การเก็บจานและวิธีเข่ียเศษอาหารลงจาน การใช้

ช้อนเสิร์ฟและส้อมเสิร์ฟอาหาร การถือแก้วท่ีมี

ฐานวางโดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ การเก็บขวดเปล่าโดย

ไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ และการนําจานอาหารมาเสิร์ฟ

ลูกคา้โดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ 

สัปดาห์ที ่14 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานบริการ 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการ

ตอ้นรับลูกคา้ การรับคาํสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืม การ

เขียนใบคาํสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม การเก็บจาน

อาหารท่ีลูกค้ารับประทานเสร็จแล้ว การใช้ถาด

เสิร์ฟ วิธีถือจานอาหาร วิธีจบัจานอาหารและวาง

จานอาหาร วิธีถือและเก็บภาชนะ อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชโ้ดยไมใช้ถาดเสิร์ฟ  การเก็บจานและวิธี

เข่ียเศษอาหารลงจาน การใช้ช้อนเสิร์ฟและส้อม

เสิร์ฟอาหาร การถือแกว้ท่ีมีฐานวางโดยไม่ใชถ้าด

เสิร์ฟ การเกบ็ขวดเปล่าโดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ และการ

นาํจานอาหารมาเสิร์ฟลูกคา้โดยไม่ใชถ้าดเสิร์ฟ 

- ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะงานบริการภายในคาบเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point และส่ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริงในการสอน 

- ผู ้สอนให้ผู ้เ รียนฝึกทักษะปฏิบัติงานบริการ

ภายในคาบเรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

- ส่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องจริง 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนในส่วนของการ

ทกัษะต่างๆในงานบริการ 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนโชวท์กัษะของตนเองในงานบริการ 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อประเมิน

ความรู้หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานบริการ 

ส่ือของจริง 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับภตัตาคารและการจดัเล้ียง ณ ห้องปฏิบติัการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออา้งอิงรายวิชาวิวฒันาการและศิลปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองด่ืม และเมนูอาหาร, 

เรียบเรียงโดย ขวญัแกว้  วชัโรทยั, หนา้ท่ี 21 – 139, 141 - 166 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 73 - 84 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานบริการ 

- แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่14 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัคุณสมบติั มารยาทของพนกังาน และกฎระเบียบของ

ภตัตาคาร ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่9

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย คุณสมบัติ มารยาทของพนักงานภัตตาคาร สอนคร้ังที ่15 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง คุณสมบัติ มารยาทของพนักงาน และกฎระเบียบของภัตตาคาร 

สาระสําคญั 

          งานภัตตาคารและงานด้านการจัดเล้ียงนั้ นเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัและทาํรายได้ให้กับ

โรงแรมพอๆกบัห้องพกัก็ว่าได ้ซ่ึงถา้หากเป็นภตัตาคารหรูๆ นั้น ลูกคา้ก็ยอ่มตอ้งคาดหวงัถึงการบริการ

ของพนกังานดว้ย ดงันั้นเราจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจถึงคุณสมบติั มารยาทของพนกังานภตัตาคาร

และกฎระเบียบของภตัตาคาร เพื่อทาํใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงคุณสมบติัของพนกังานภตัตาคารได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงมารยาทของพนกังานภตัตาคารได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถบอกถึงกฎระเบียบของภตัตาคารได ้

4. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

5. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

6. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

คุณสมบัติ มารยาทของพนักงาน และกฎระเบียบของภัตตาคาร 

1. คุณสมบติัของพนกังานภตัตาคาร 

2. มารยาทของพนกังานภตัตาคาร 

3. กฎระเบียบของภตัตาคาร 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่15 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 9 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผู ้สอน ส อบถาม ผู ้เ รี ย น เ ก่ี ย ว กับ คุณ สมบัติ 

มารยาทของพนักงาน และกฎระ เ บียบของ

ภตัตาคารวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนบรรยายความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั มารยาท

ของพนกังาน และกฎระเบียบของภตัตาคาร 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point ในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแลว้คน้หาเน้ือหาของ

คุณสมบติั มารยาทของพนักงาน และกฎระเบียบ

ของภตัตาคารพร้อมนาํเสนอหนา้ห้องเรียนภายใน

คาบ 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่15 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผู ้เ รียนช่วยกันตอบเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของ

คุณสมบติั มารยาทของพนักงาน และกฎระเบียบ

ของภตัตาคาร 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

- ผู ้เ รียนฟังบรรยายความรู้ เ ก่ียวกับคุณสมบัติ 

มารยาทของพนกังาน และกฎระเบียบของภตัตาคาร 

- ผู ้เ รี ย นช่ว ยกัน ค้น ห า เ น้ือห าของคุณ สมบัติ 

มารยาทของพนกังาน และกฎระเบียบของภตัตาคาร

พร้อมนาํเสนอหนา้หอ้งเรียนภายในคาบ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานของผูเ้รียนนาํเสนอ 

- ผู ้สอนให้ผูเ้ รียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํไดน้าํเสนองานท่ีคน้หา 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียนเพ่ือประเมินความรู้

หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั มารยาทของพนกังาน และกฎระเบียบของภตัตาคาร 

ส่ือของจริง 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 109 - 112 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- ใบมอบหมายงานหรือกิจกรรม 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติั มารยาทของพนกังาน และกฎระเบียบของ

ภตัตาคาร 

- แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่15 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัการจดัทาํแผนรายการอาหาร ก่อนเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่10

รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย การวางแผนจัดทาํรายการอาหาร สอนคร้ังที ่16 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การวางแผนจัดทาํรายการอาหาร 

สาระสําคญั 

          รายการอาหารถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเน่ืองจาก

หากรายการอาหารท่ีภตัตาคารไดอ้อกแบบและนาํมาประกอบอาหารให้ลูกคา้รับประทานแลว้เกิดความ

พอใจในรสชาติอาหารและการจัดตกแต่งท่ีสวยงามน่ารับประทาน รายการนั้นมกัได้รับความนิยม

ชมชอบและเพิ่มอตัราการจาํหน่ายของอาหารนั้นสูงข้ึน สามารถสร้างช่ือเสียงและกาํไรท่ีงดงามให้แก่

ธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแต่ถา้รายการอาหารท่ีสร้างข้ึนมานั้นไม่อร่อย การจดัตกแต่งไม่น่า

มอง จะทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจและไม่ตอ้งการกลบัมาใช้บริการคร้ังต่อไปอีก จากเหตุผลดงักล่าว การ

วางแผนการจดัทาํรายการอาหารจึงมีความสําคญัต่อตน้ทุน การประกอบอาหาร การจดัจาํหน่าย และ

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการหลกัการวางแผนการจดัทาํรายการอาหารได ้

2. สามารถอธิบายประเภทของรายการอาหารได ้

3. สามารถจดัรายการอาหรได ้

4. สามารถอธิบายแนวทางในการปรับปรุงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

5.  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ 

6. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ 

7. ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 
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เน้ือหาสาระ  

การวางแผนและการควบคุมด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. หลกัการวางแผนกจดัทาํรายการอาหาร 

- หลกัเกณฑก์ารวางแผนจดัทาํรายการอาหาร 

2. ประเภทของรายการอาหาร 

- A la carte 

- Table d’hôte 

- Plat du Jour or Specialty of The House 

- Cart Du Jour or Menu Of The Day 

- Special Party Menu 

3. วิธีจดัรายการอาหาร 

- Permanent Menu 

- Change Menu 

- Cycle Menu 

4. แนวทางในการปรับปรุงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

5. รายการอาหารสาํหรับงานเล้ียงแบบเป็นพธีิการ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่16 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 10 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

- ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นกจิกรรม 

- ผู ้สอนบรรยายความรู้เ ก่ียวกับการวาวแผน

รายการอาหาร ประเภทรายการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม วิธีจัดรายการอาหาร รายการอาหาร

สาํหรับงานเล้ียงแบบเป็นพิธีการ 

- ผูส้อนใชส่ื้อ Power Point ในการสอน 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนจบัคู่ จดัทาํรายการอาหาร โดย

ผูเ้รียนตอ้งจดัทาํแบบประหยดัมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่16 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

- ผูเ้รียนจดบนัทึกลงในสมุด 

 

 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

- ผูเ้รียนฟังบรรยายความรู้เก่ียวกับการวาวแผน

รายการอาหาร ประเภทรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

วิธีจดัรายการอาหาร รายการอาหารสาํหรับงานเล้ียง

แบบเป็นพิธีการ 

- ผูเ้รียนจบัคู่ จดัทาํรายการอาหาร โดยผูเ้รียนตอ้ง

จดัทาํแบบประหยดัมากท่ีสุด 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ

ประเมินความรู้หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อประเมิน

ความรู้หลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 Power Point 

- เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการวางแผนจดัทาํรายการอาหาร 

ส่ือของจริง 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 209 - 212 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนจดัทาํรายการอาหาร 

- แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร
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การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่16 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ใหบ้นัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนลงในสมุด พร้อมส่งหลงัคาบเรียน 

  หลงัเรียน 

ไม่มี 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหา 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่11

รวม 8 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 

ช่ือหน่วย ภาคปฏิบัติงาน สอนคร้ังที ่17 - 18 

จํานวน 8 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การจัดจําลองการเซ็ทโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ 

สาระสําคญั 

          ในการบริการหรือการเตรียมการก่อนท่ีจะเปิดภตัตาคารหรือหอ้งอาหาร รวมไปถึงงานดา้นการจดั

เล้ียงต่างๆ เราจะตอ้งมีความรู้ ความพร้อม และทกัษะในการจดัเตรียมสถานท่ี จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์

ต่างๆ และฝึกปฏิบติัในการบริการใหเ้ป็นมาตรฐานอยูเ่สมอ เพื่อท่ีท่ีจะใหง้านออกมาสมบูรณ์แบบและมี

ประสิทธิภาพ 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนจดัโตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนจดัลาํดบัขั้นตอนการเตรียมการก่อนการบริการได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกการบริการอยา่งมีมาตรฐาน 

4. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

5. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

6. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง    

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

ความประหยดั ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างมีเหตุและผลคุม้ค่าตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและ

ระมดัระวงั 

เน้ือหาสาระ  

การจัดจําลองการเซ็ทโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ 

1. การจดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนการบริการ 

2. การจดัโตะ๊อาหารรูปแบบต่างๆ 

3. การบริการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

สัปดาห์ที ่17 - 18 

ขั้นนํา 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียน

และหอ้งเรียน 

- ผูส้อนทักทายผูเ้รียน และแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหน่วยท่ี 11 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- Power Point 

ทดสอบก่อนเรียนโดยการทดสอบ/สอบถามผู้เรียน 

ในประเด็น ต่อไปนี ้

-  

ขั้นกจิกรรม 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนสอบปฏิบติัจริงในการจดัจาํลอง

การเซ็ทโตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆ 

ส่ือทีใ่ช้ประกอบกจิกรรม 

- ส่ือของจริง  ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (811) 

ขั้นสรุปประเมินผล 

- ผูส้อนประเมินผลงานจริงตามงานท่ีผูเ้รียนได้

ปฏิบติั 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํการสอบเพื่อประมวลผลการ

เรียนรู้ 

 

 

 

สัปดาห์ที ่17 - 18 

 

- ช่วยผูส้อนจดัเตรียมหอ้งเรียน 

- ผูเ้รียนฟังการอธิบายท่ีผูส้อนอธิบายใหฟั้ง 

 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนสอบปฏิบติัจริงในการจัดจาํลองการเซ็ท

โตะ๊อาหารในรูปแบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

- ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานของตนเองท่ีไดป้ฏิบติั 

- ผูเ้รียนทาํการสอบเพื่อประมวลผลการเรียนรู้ 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

  

 ส่ือโสตทศัน์ 

 ไม่มี 

ส่ือของจริง 

- หอ้งปฏิบติัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (811) 

 แหล่งการเรียนรู้ 

- หอ้งสมุดวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- หนังสืออ้างอิงรายวิชาอาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร, เรียบเรียงโดย           

ผศ.ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, หนา้ 209 - 212 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- www.google.com 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร 

หลกัฐานการจัดการเรียนรู้ 

- สมุดบนัทึกความรู้ ความเขา้ใจทั้งหมดเก่ียวกบัวิชา ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 

- ขอ้สอบวดัประมวลผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภัตตาคาร


109 
 

การวดั และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนคร้ังที ่17 - 18 

- ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภตัตาคาร ใชว้ิธีการตามท่ีกาํหนด 

เช่นการถาม/สอบฯ 

 เคร่ืองมือประเมิน  

- ขอ้สอบประเมินผลการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินผลภาคทฤษฎี ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินผลภาคปฏิบติั ผา่นร้อยละ 50 

- เกณฑก์ารประเมินแบบประเมินการนาํเสนอผลงาน  ผา่นระดบั 2 ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 

    ก่อนเรียน 

 ไม่มี 

 ขณะเรียน 

ไม่มี 

  หลงัเรียน 

ไม่มี 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

ข้อสรุปหลงัการสอน 
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..................................................................................................................................................................... 

ปัญหาทีพ่บ 
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.....................................................................................................................................................................
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	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 1
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาหารและมื้ออาหาร ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและมื้ออาหาร
	- แบบทดสอบก่อนเรียน
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 2
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาหารและมื้ออาหาร ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและมื้ออาหาร
	- แบบทดสอบหลังเรียน
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 3
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 4
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องดื่มผสม ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 5
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคาร ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคาร
	- แบบทดสอบก่อนเรียน
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 6
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับแก้วเครื่องดื่มชนิดต่างๆ การแบ่งประเภทของแก้ว จานอาหาร จานภาชนะและภาชนะอื่นๆ เครื่องใช้ที่เป็นโลหะในภัตตาคาร ขอบเขตของงานบริการในภัตตาคาร และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับพนักงานบริการในภัตตาคาร ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคาร
	- แบบทดสอบหลังเรียน
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 7
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานด้านการจัดเลี้ยง ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน

	สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง
	- แบบทดสอบก่อนเรียน
	การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงการสอนครั้งที่ 8
	กิจกรรมเสนอแนะ
	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานด้านการจัดเลี้ยง ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
	บันทึกหลังการสอน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	สาระสำคัญ
	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน


	แผนการจัดการเรียนรู้
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5รวม 4 ชั่วโมง
	ชื่อวิชา  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
	เนื้อหาสาระ 
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
	กิจกรรมของผู้เรียน
	กิจกรรมการเรียนรู้
	กิจกรรมของผู้สอน
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	- สมุดบันทึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง
	- แบบทดสอบหลังเรียน
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	บันทึกหลังการสอน
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	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน
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	1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน
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	หลักฐานการจัดการเรียนรู้
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	ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า ก่อนเรียนในสัปดาห์ต่อไป
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