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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 28 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 12 - 18 
จ านวน 28 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
หัวข้อเร่ืองและงาน 

1. การต้อนรับลูกค้า 
2. การรับค าส่ังอาหารและเครื่องด่ืม 
3. การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม 
4. การเก็บโต๊ะถอนจาน 
5. การเก็บเงิน 
6. การส่งลูกค้า 

สาระส าคัญ 

          การบริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ีดีจะต้องประกอบด้วยการต้อนรับลูกค้าต้ังแต่ครั้งแรกท่ีลูกค้าก้าวเข้า
มายังห้องอาหาร การรับค าส่ังอาหารและเครื่องด่ืมอย่างถูกวิธี รวมท้ังการเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมท่ีถูกต้องตาม
ขั้นตอน คล่องแคล่ว การค านึงถึงมารยาทในการเสิร์ฟ ซึ่งจะท าให้เกิดการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน และเป็นท่ี
ประทับใจของลูกค้า ท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

1. อธิบายวิธีการ และขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าได้ 
2. ต้อนรับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามล าดับข้ันตอน 
3. รับค าส่ังอาหารและเครื่องด่ืมจากแขกได้ 
4. อธิบายวิธีการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องด่ืมแต่ละประเภทได้ 
5. ให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมได้อย่างถูกต้อง 
6. อธิบายวิธีการเก็บโต๊ะ ถอนจาน และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
7. อธิบายวิธีการเก็บเงินแบบต่างๆ จากลูกค้าได้ 
8. บอกเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ 
9. บอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการได้ 

 
 
 
 



84 
 

ครูจิรวัฒน์   วงกา 

 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 28 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 12 - 18 
จ านวน 28 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ต่อ) 

 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 
ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง 

 
เนื้อหาสาระ 

1. การต้อนรับลูกค้า 
2. การรับค าส่ังอาหารและเครื่องด่ืม 
3. การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม 
4. การเก็บโต๊ะถอนจาน 
5. การเก็บเงิน 
6. การส่งลูกค้า 
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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

กิจกรรมการเรยีนรู ้
  
ขั้นเตรียมหรือขั้นน า 

- ก าหนดให้นักเรียนเป็นลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหารแห่งหนึ่ง แล้วให้นักเรียนเขียนถึงส่ิงท่ี
ต้องการให้พนักงานบริการปฏิบัติต่อตนเอง ต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเดินเข้ามาในห้องอาหาร จนกระท่ังเดิน
ออกจากห้องอาหารแห่งนั้นตามล าดับ แล้วให้นักเรียนน าเสนอความต้องการของตนเองต่อเพื่อนๆ 
ในช้ันเรียน และให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมท้ังสรุปส่ิงท่ีพนักงานบริการต้อง
ปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นข้อๆ 

 
ขั้นกิจกรรมการสอน 

- ครูอธิบายถึงล าดับข้ันตอนของการบริการในห้องอาหาร และส่ิงท่ีต้องระมัดระวังในขณะให้บริการ
ลูกค้า 

- ครูสาธิตวิธีการบริการอาหารและเครื่องด่ืมตามล าดับขั้นตอน ต้ังแต่การต้อนรับและทักทายลูกค้า 
การพาลูกค้าไปนั่งโต๊ะ การคล่ีผ้าและส่งผ้าเช็ดปาก การน าเสนอเมนู การรับค าส่ังอาหารและเครื่อง 
ด่ืม การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม การดูแลลูกค้าในระหว่างการรับประทานอาหาร การถอนจาน
อาหาร และท าความสะอาดโต๊ะ การเก็บเงิน จนกระท่ังถึงการส่งลูกค้า แล้วให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติตามล าดับข้ัน จนสามารถท าได้ทุกคน 

- ให้นักศึกษาจับกลุ่มกัน กลุ่มละ 3 คน แล้วครูก าหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มคิดหาวิธี 
แก้ไขปัญหาของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหาร แล้วน าเสนอต่อเพื่อนๆ ในช้ันเรียน พร้อมท้ังให้
ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ และการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องอาหาร 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

- ทดสอบการปฏิบัติงานของนักเรียนทุกคน ในทุกๆ ข้ันตอนจนครบ 
- สอบปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืมโดยใช้สถานการณ์จริง ให้นักเรียนจัดบริการอาหารเช้า

แบบอเมริกันแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นครู อาจารย์  และบุคลากรของวิทยาลัย 
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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

- ให้นักเรียนเขียนถึงความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหาร แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
และร่วมกันสรุปถึงส่ิงท่ีพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม ต้องปฏิบัติต่อลูกค้า 

 
ขณะเรียน 

- นักเรียนดูการสาธิต วิธีการบริการอาหารและเครื่องด่ืมต้ังแต่การต้อนรับ จนกระท่ังถึงการส่งลูกค้า 
- ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืมตามล าดับข้ัน 
- ทดสอบการปฏิบัติงานการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมของนักเรียนทุกคน ทุกๆ ข้ันตอน 

 
หลังเรียน 

- น านักเรียน ศึกษาดูงานด้านการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ณ โรงแรมระดับห้าดาว ในจังหวัด
เชียงราย 

- สอบปฏิบัติการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ณ ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืมชมพู
พันธุ์ทิพย์ 
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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
สื่อการเรียนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม เรื่อง การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

 
สื่อโสตทัศน์ 

- พาวเวอร์พอยท์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ส่ือของจริง (อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีใช้ในการบริการเครื่องด่ืม) 
- ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมระดับห้าดาว ในจังหวัดเชียงราย 

การประเมินผล 

ก่อนเรียน 

- ซักถาม พูดคุย เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
 

ขณะเรียน 

- ซักถาม 
- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- ทดสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 

 
หลังเรียน 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน การให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

หน่วยที่ 4 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มาตรฐานในการปฏบิัตงิานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 

(Standard Food & Beverage Job Task) 

1. การต้อนรับและการทักทายแขก (Welcome & Greeting the guests) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Welcome & 
Greeting 

the Guests 

By. Big Smile (ยิ้มให้แขก) 
     Eye Contact (สบตากับแขก) 
Doing. สวัสดีครับ/ค่ะ 
  Good morning sir/ madam 
  Good afternoon sir/ madam 
  Good Evening sir/ madam 
Asking. 
  May I have your room number please? 
  (กรุณาบอกหมายเลขห้องพักด้วยครับ/ค่ะ) 
  Have you got a reservation? Sir/madam 
  Do you have a reservation? 
  (ท่านได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าครับ/ค่ะ) 
  Would you like a table for two? Sir/   
  madam 
  (ท่านต้องการท่ีนั่งส าหรับ 2 ท่านหรือครับ/ค่ะ) 
  Would you follow me please? 
  This way please. 
  (เชิญทางด้านนี้ครับ/ค่ะ) 

Pleasant Smile. 
(ยิ้มแบบสบายๆ และจริงใจ) 
Call the guest by their names. 
(เรียกช่ือแขกเสมอถ้าจ าช่ือแขกได้) 
Always use magic words to greet the 
guest. 
(ใช้ค าพูดท่ีสุภาพในการทักทายแขก) 
Try to do your best to make the guest 
feel comfortable. 
(พยายามท าให้ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะท าให้แขกเกิด
ความรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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ครูจิรวัฒน์   วงกา 

2. การพาแขกไปนั่งโต๊ะ (Seating the guests) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Seating the 
Guests 

Saying. 
  This way please. 
  (ขอเชิญทางด้านนี้ครับ/ค่ะ) 
  * Escort the guest to the table. 
    (เดินน าหน้าแขกไปท่ีโต๊ะ) 
Asking. 
  Would you prefer smoking or non – 
  smoking? 
  (ท่านจะนั่งบริเวณท่ีสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ครับ) 
  Would you prefer river view or a garden  
  view? 
  (ท่านจะนั่งท่ีติดแม่น้ าหรือติดสวนดีครับ/ค่ะ) 
  Will this table be all right? Sir/madam 
  This table is you liking? Sir/madam 
  (ท่านคิดว่าโต๊ะนี้เป็นอย่างไรครับ/ค่ะ) 
  I am very sorry. That table is already  
  reserved. 
  (ขออภัยครับ โต๊ะนี้ถูกจองไว้แล้วครับ/ค่ะ) 
Doing. 
  Pull the chair for the guest Lady’s first  
  or elderly people. 
  (เล่ือนเก้าอี้ให้กับแขกสุภาพสตรีหรือคนแก่ก่อน) 
Saying. 
  Have a seat please. (เชิญนั่งครับ/ค่ะ) 
Doing. 
  Unfold the napkins. (คล่ีผ้าเช็ดปากให้แขก) 

Do not walk fast. 
(อย่าเดินเร็วจนเกินไป) 
Please walk over the left hand side of 
the guest. 
(การเดินน าหน้าแขกต้องเดินเฉียงไปทางด้าน
ซ้ายมือของแขกเสมอ) 
Avoid making any loud noise while 
moving chair. 
(เล่ือนเก้าอี้ อย่าให้เกิดเสียงดัง) 
Unfold the napkin from the right hand 
side and don’t touch any guest body. 
(การคล่ีผ้าเช็ดปากให้เข้าทางด้านขวามือของ
แขกทุกครั้ง แลระวังห้ามสัมผัสร่างกายของ
แขก และท าอย่างสุภาพ 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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3. การรับค าสั่งเครื่องด่ืม และการเสิร์ฟ (Tasking beverage order and serving) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Taking 
beverage 
order and 
serving. 

 

Suggesting. 
  Suggest cocktails or promotion before  
  the meal. 
  (แนะน าค็อกเทล หรือเครื่องด่ืมอื่นก่อนอาหาร) 
Doing. 
  Present drink list from the right hand  
  Side. 
  (ยื่นรายการเครื่องด่ืมทางด้านขวามือของแขก) 
Asking. 
  Are you ready to order now? Sir/madam 
  (ท่านพร้อมจะส่ังหรือยังครับ/ค่ะ) 
  May I take your order please?  
  Sir/madam 
  (ผม/ดิฉัน ขออนุญาตรับค าส่ังนะครับ/ค่ะ) 
  Would you care for a cocktail or…before  
  your meal? 
  (ท่านจะส่ัง ค็อกเทล หรือเครื่องด่ืมก่อนไหม 
  ครับ/ค่ะ) 
  May I recommend…………..of the day. 
  (ผมขอแนะน าเครื่องด่ืมประจ าวันคือ..........) 
  Would you care to our special cocktail? 
  (ท่านจะลองส่ังค็อกเทลพิเศษไหมครับ/ค่ะ) 
  May I repeat your order? 
  (ผมขออนุญาตทวนรายการท่ีส่ังครับ/ค่ะ) 

Approach the guests with pleasant 
smile. 
(เข้าไปหาแขกด้วยรอยยิ้ม) 
Take the beverage order from the 
right hand side and repeat order. 
(เข้าไปรับรายการเครื่องด่ืมทางด้านขวามือ
ของแขก และต้องทวนค าส่ังของแขกเสมอ) 
Make sure drink list is clean and not 
damaged. 
(รายการเครื่องต้องสะอาด และไม่ช ารุด) 
Handle the glass from the base. 
(จับแก้วเครื่องด่ืมจากฐานแก้ว) 
Should make a conversation to the 
guest. 
(พนักงานบริการควรพูดกับแขกบ้างในขณะท่ี
ท าการเสิร์ฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Next Page    

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Taking 
beverage 
order and 
serving. 

 

Serving. 
  Serve drink from the right hand side. 
  (เสิร์ฟเครื่องด่ืมทางด้านขวามือแขกเสมอ) 
  Serve to the Lady’s first or elderly  
  people. 
  (เสิร์ฟสุภาพสตรี หรือคนแก่ก่อน) 
  Serve to the next person around clock  
  wise. 
  (เสิร์ฟแขกต่อไปตามเข็มนาฬิกา) 
  The host to be served at last. 
  (เสิร์ฟเจ้าภาพเป็นคนสุดท้าย) 

If the guest order beer before serving 
say “Your beer sir/madam” 
(เบียร์ส าหรับคุณครับ/ค่ะ) 
Before leaving say “Enjoy your beer 
sir/madam” 
(เชิญด่ืมให้อร่อยนะครับ/ค่ะ) 
 
** Very important. 
Always repeat guests order. 
(ทบทวนค าส่ังแขกเสมอ) 
May I repeat your order sir/madam 
(ผมขอทบทวนค าส่ังครับ) 
Your order is………..………and…………….for 
madam. 
(ท่านได้ส่ัง...............และของคุณผู้หญิงส่ัง
....................ครับ/ค่ะ) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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4. การรับค าสั่งอาหาร (Tasking food order) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Taking food 
order. 

 

Menu. 
  Present menu from the right hand side. 
  (ยื่นเมนูอาหารพร้อมเปิดให้แขกทางด้านขวามือ) 
Suggestion. 
  Suggest today’s special, signature dish or  
  experience dish. 
  (แนะน าอาหารพิเศษประจ าวัน, อาหารจานเด่น  
  หรืออาหารราคาแพง) 
Asking. 
  May I Recommend…………….is special of  
  the day. 
  (ผม/ดิฉันขอแนะน า................ซึ่งเป็นอาหารจาน 
  พิเศษของวันนี้) 
  Would you care to try our…………..? Sir/  
  madam 
  (ท่านจะลองส่ัง...............ของเราดีไหมครับ/ค่ะ) 
  Why don’t you try………………..? 
  (ท าไมท่านไม่ลองทาน................ครับ/ค่ะ) 
  May I recommend…………….for your  
  starter? 
  (ผมขอแนะน า................เป็นอาหารจานแรก) 
  What would you care for a starter? 
  (ท่านจะส่ังอาหารอะไรเป็นการเรียกน้ าย่อยดี  
  ครับ/ค่ะ) 

Make sure food menu is clean. 
(เมนูอาหารต้องสะอาด) 
 
Take food order from the left hand 
side and repeat order. 
(รับค าส่ังอาหารทางด้านซ้ายมือของแขก และ
ทบทวนค าส่ังรายการอาหารของแขกทุกครั้ง) 
Arrange seating plan before taking 
food order 
(ท าแพลนท่ีนั่งแขกก่อนรับค าส่ังจากแขก) 
If the guest order steak, Asking 
  How would you like it cooked? 
  How would you like it done? 
  How would you like it prepared? 
  (ท่านชอบแบบไหนครับ/ค่ะ) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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5. การเสิร์ฟอาหาร (Serving foods) 

Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Serving 
foods. 

 

Doing. 
  Serve the food from the right hand side. 
  (เสิร์ฟอาหารโดยเข้าทางด้านขวามือของแขก) 
  Serve bread and butter from the left  
  and side. 
  (เสิร์ฟขนมปัง และเนยทางด้านซ้ายมือของแขก) 
  Refill the food from the left hand side. 
  (เติมอาหารทางด้านซ้ายมือของแขก) 
  Serve the Lady’s first or the guest who  
  sitting on the right of host. 
  (เสิร์ฟสุภาพสตรี หรือแขกท่ีนั่งทางด้านขวามือ 
  ของเจ้าภาพก่อน) 

Caption or Waiter should be aware of 
(กัปตัน/พนักงานบริการ ควรจะรู้ ในเรื่อง
ต่อไปนี้) 
  Not available items. 
  (อาหารที่ไม่มีในรายการ) 
  Today’s special. 
  (อาหารพิเศษประจ าวัน) 
  Food Recipe. 
  (ต ารับ/สูตรอาหาร) 
Before serving the food should 
mention the name of food. 
(ก่อนเสิร์ฟอาหารควรเอ่ยช่ืออาหารให้แขก
ทราบ) 
  Your………………sir/madam 
  Enjoy your meal sir/madam 
Always repeat the guests order. 
  Your (steak medium) and (well done)  
  for madam. 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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6. การถอนเครื่องมือ อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ (Cleaning up during service) 

Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Cleaning up 
during 
service. 

 

Whenever you approach the guest to 
remove china ware or other table ware 
make eye contact or announce yourself. 
(ทุกครั้งท่ีเข้าไปถอนจาน หรืออุปกรณ์บนโต๊ะ 
จะต้องบอกให้แขกรู้ตัวก่อน) 
Saying. 
  May I take or clear your plate?  
  Sir/madam 
  (ผมขอถอนจานของท่านได้ไหมครับ/ค่ะ) 
Cleaning. 
  Cleaning from the right hand side. 
  (เข้าถอดเครื่องมือทางด้านขวามือของแขก) 
  Cleaning should be done moving  
  clockwise. 
  (การถอนจานเดินตามเข็มนาฬิกา) 
  Put your right foot forward for proper  
  balance to avoid accidents. 
  (การถอนให้ก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้าเพื่อให้ 
  การทรงตัวสมดุล) 
  Should be done noiselessly. 
  (การถอดอย่าให้เกิดเสียงดัง) 
  Proper and speedy table cleaning. 
  (ถอนเครื่องมือให้ถูกต้องและฉับไว) 

To avoid any approach as per service 
standard ensure that every guests 
finished her/his dish for the guests 
comfort and more efficient service to 
the guests. 
(เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีจะตามมา ซึ่งตาม
มาตรฐานการบริการแล้ว ต้องให้แขกรับ 
ประทานเสร็จทุกคนก่อนเข้าไปถอนจานต่างๆ 
ออก เพื่อให้แขกเกิดความสบายใจและเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริการแขก) 
 
* Important. 
  Plates to be piled up after cleaning  
  from rubbish, cutlery on separate  
  plate. Not pick up plates with food  
  rubbish between cutlery. 
* ข้อส าคัญ. 
  (จานอาหารที่จะวางซ้อนกันได้ จะต้องน า
เศษอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหารออกแยกกันก่อน ห้ามเก็บจานอาหาร
ท่ียังมีเศษอาหารและอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารที่มีอยู่ในจานซ้อนกัน
เด็ดขาด) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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7. การปัดเศษอาหาร (Crumble tables during service) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Crumbing 
 

Crumble table. 
  Obtain service, crumb roller and bread  
  plate. 
  (ใช้ผ้าสะอาด แปรงปัดขนมปัง และจานขนมปัง) 
  Fold service cloth into pad hold right  
  hand side. 
  (พับผ้าให้เป็นผืนเล็ก จับผ้าด้วยมือขวา) 
  Hold bread plate on the table left hand  
  side. 
  (ถือจานขนมปังด้วยมือซ้าย) 
  Approach guest from the left hand side. 
  (เข้าปัดเศษขนมปังทางด้านซ้ายมือของแขก) 
  Hold bread plate close and just below  
  the table top. 
  (ถือจานขนมปังขยับเข้าใกล้แต่ให้อยู่ใต้โต๊ะ) 
  Using wipe crumbs from center of cover  
  to the roller brush. 
  (ใช้ผ้าท่ีพับกวาดเศษอาหารจากตรงกลางของ 
  แขกนั่งมายังด้านข้าง) 
  Keep plate right below away from the  
  guest. 
  (อย่าใช้ชายแขนเส้ือตรงข้อศอกโดนแขก) 

Crumbing means removing bread 
crumbs or other food participles from 
the table between courses. 
(การปัดเศษอาหารบนโต๊ะ หมายถึง การปัด
เศษเล็กๆ ของอาหารบนโต๊ะก่อนเสิร์ฟอาหาร
จานต่อไป) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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8. การรับค าสั่งของหวาน และการเสิร์ฟ (Taking dessert order and service) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Taking 
dessert 

order and 
service. 

 

As for cleaning the main course, Captain 
or waiter/ waitress take dessert order. 
(หลังจากถอนอาหารจานหลักแล้ว กัปตัน หรือ
พนักงานบริการจะรับค าส่ังของหวานจากแขก) 
Menu. 
  Present dessert menu from the right  
  hand side and open. 
  (ยื่นเมนูของหวานทางด้านขวามือแขก พร้อม 
  เปิดให้แขก) 
Saying. 
  Our dessert menu sir/ madam 
  (เมนูของหวานครับ/ ค่ะ) 
Suggestion. 
  Would you care try our………….? It’s very  
  good. 
  (ท่านจะลองทาน...........ไหมครับ/ค่ะ) 
  May I recommend……….is a special of  
  the day. 
  (ผมขอแนะน า.............ซึง่เป็นของหวานพิเศษ) 
  Today’s special is…………….. 
  (ของหวานพิเศษประจ าวัน คือ..................) 
Doing. 
  Serve the dessert from the right hand  
  side. 
  (เสิร์ฟของหวานเข้าทางด้านขวามือของแขก) 

Make sure dessert menu is clean. 
(เมนูต้องสะอาด) 
Take dessert order from the left hand 
side and repeat order. 
(รับค าส่ังของหวานทางด้านซ้ายมือแขก และ
ต้องทวนค าส่ังของแขกเสมอ) 
Set up toothpick after cleaning main 
course. 
(บริการไม้จ้ิมฟันหลังจากการถอนอาหารจาน
หลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Next Page 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Taking 
dessert 

order and 
service. 

 

  Serve Lady’s first of the guest who  
  sitting on the right of host. 
  (เสิร์ฟสุภาพสตรีหรือแขกท่ีนั่งด้านขวาของ 
  เจ้าภาพก่อน) 
Up Selling. 
  Would you care for tea or coffee with  
  your dessert? 
  (ท่านจะรับชา หรือกาแฟ พร้อมกับของหวาน 
  ไหมครับ/ ค่ะ) 
  Would you care for liqueur or cognac  
  with your coffee? 
  (ท่านจะรับเหล้าหวาน หรือบรั่นดี พร้อมกับ 
  กาแฟไหมครับ/ ค่ะ) 

 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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9. การดูแลแขกขณะรับประทานอาหาร (During meal service) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

During 
meal 

service. 
 

Make sure that beverage and food on 
time. 
(การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมต้องตรงเวลา) 
Serve the beverage and food correctly. 
(การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมถูกต้องตามค าส่ังท่ี
ได้รับจากแขกมา) 
Spot check and selling. 
(ตรวจดูแขกและเพิ่มการขาย) 
Asking. 
  How (is/was) your meal? Sir/ madam 
  How was your dinner or lunch…? Sir/  
  madam 
  (อาหารอร่อยไหมครับ/ ค่ะ) 
  Is everything satisfactory? Sir/ madam 
  (ทุกอย่างเรียบร้อย เป็นที่น่าพอใจไหมครับ/ ค่ะ) 
 
Before serving dessert clear main course 
from right included bread plate, salt, 
pepper and the condiment set. 
(ถอนจานอาหารหลักทางด้านขวา และถอนจาน
ขนมปัง เกลือ พริกไทย และเครื่องปรุงรส) 

Keep calm and use your initiative. 
(สุขุมและรอบคอบในการให้บริการ) 
Never run but do not waste the time. 
(อย่าวิ่ง แต่อย่าเสียเวลา) 
Avoid all forms of noise. 
(อย่าท าให้เกิดเสียงดัง) 
Do not leave the guests alone. 
(อย่าท้ิงแขกไว้โดยล าพัง) 
Change the used astray, should not 
be more than two cigarettes. 
(เปล่ียนท่ีเขี่ยบุหรี่ อย่าปล่อยให้ก้นบุหรี่มี
มากกว่า 2 อัน) 
 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

ครูจิรวัฒน์   วงกา 

10. การส่งบิล และการจ่ายเงิน (Presenting the bill payment to the guest) 
Task 
งาน 

Performance Standard 
มาตรฐานในการปฏิบัติ 

Addition Detail is Needed 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Presenting 
the bill 

payment. 
 

Hold the bill print to the guests asks for it. 
(เก็บบิลไว้จนกว่าแขกจะเรียก) 
Update the bill in a clean folder at right 
hand side. 
(ยื่นบิลให้แขกโดยใส่แฟ้มเข้าทางด้านขวามือแขก) 
Saying. 
  Excuse me. Here is your check sir/  
  Madam 
  (ขอโทษครับ...นี่คือบิลของท่านครับ/ ค่ะ) 
All change and the stamped paid, copy of 
the check has to be returned to the 
guests. 
(เงินทอนและประทับตราจ่ายบนส าเนาบิลให้แขก) 
Saying. 
  Thank you very much. Sir/ madam 
  (ขอบคุณครับ/ ค่ะ) 
Do not forget to do “smile” and “wai”. 
(อย่าลืมยิ้มให้แขกและยกมือไหว้) 
When the guests are leaving the 
restaurant, Saying. 
  Good bye sir/ madam. 
  (ลาก่อนครับ/ ค่ะ) 
  We hope to see you again. 
  (เราหวังว่าจะได้พบท่านอีก) 

Captain or waiter/ waitress must check 
that every order is charged. 
(กัปตันหรือพนักงานบริการจะต้องเช็คให้
แน่นอนว่าอาหารทุกจานคิดเงินเรียบร้อย 
The check must be clear and clean. 
(บิลทุกใบจะต้องชัดเจนและสะอาด) 
Credit card payment must check 
expired date. 
(แขกจ่ายด้วยบัตรเครดิต ต้องเช็ควันหมดอายุ
ของบัตรเสมอ) 
 
 
* Important. 
  Charge to room, Checking to correct  
  name and correct room. 
  (การน ารายจ่ายของแขกไปรวมกับค่า 
  ห้องพัก พนักงานบริการต้องตรวจสอบช่ือ –  
  นามสกุลแขกทุกครั้ง) 

ท่ีมา: โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย 
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ทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 
  ความรู้ ในเรื่องอาหารและเครื่องด่ืมเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่ง ท่ีพนักงานบริการจะต้องศึกษาใน
รายละเอียดเพื่อให้ค าแนะน ากับแขกได้ถูกต้อง แต่การท่ีจะสร้างความประทับใจให้กับแขกท่ีมาแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มต่ังแต่เข้ามาจนกระท่ังกลับออกไป เป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานเช่นกัน 
  1. กฎเกณฑ์เฉพาะบุคคลหมายถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวพักงานในเรื่องของความสะอาด ต้ังแต่
ศีรษะจรดเท้าเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงการปฏิบัติตนในการท างานตามท่ีทางโรงแรมหรือห้องอาหารวาง
นโยบายไว้ แต่กฎเกณฑ์เฉพาะบุคคลจะมีมากหรือน้อยและครอบคลุมรายละเอียดเรื่องบ้างเป็นส่ิงท่ีพนักงาน
จะต้องศึกษาจากสถานประกอบการ หรือห้องอาหารที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 
  2. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริการการบริการ (Service) มีความหมายครอบคลุมในหลายเรื่องมิใช่แต่
เฉพาะการน าอาหารและเครื่องด่ืมมาให้กับแขกท่ีโต๊ะอาหารเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องแบ่งหัวข้อในเรื่องของกาบริการ
ออกเป็นแต่ละเรื่องเพื่อสะดวกการอธิบายถึงกฎเกณฑ์ 
  3. ทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการน าอาหารและเครื่องด่ืมออกมาบริการให้แขกท่ีโต๊ะอาหาร 
พนักงานจึงต้องฝึกฝนทักษะในเรื่องการถือถาดเครื่องด่ืมท้ังในขณะน ามาบริการและน ากลับไปเก็บ  ทักษะในเรื่อง
การถือจานและการเก็บจานส าหรับการบริการแบบ American Service ได้กล่าวมาถึงแล้วในตอนต้น แต่ส าหรับ
การบริการในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็น French Service หรือ Russian Service พนักงาน 
จะต้องฝึกฝนทักษะในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติม 
   3.1 การใช้ Service spoon and fork ในการตักอาหารจากจานเปลService spoon และ 
Service fork เป็นอุปกรณ์ส าหรับพนักงานใช้ในการตักอาหารให้กับแขกท่ีโต๊ะหรือใช้ในการตักแบ่งอาหารจานเปล
ลงสู่จานของแขกท่ีบริเวณ Gueridonพนักงานจะต้องรู้จักวิธีการถืออุปกรณ์คู่นี้เพื่อให้บริการแขกได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วการถือ Service spoon and Service fork สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
   3.1.1 การถือด้วยมือขวามือเดียวท่ีเรียกว่าการบริการแบบ Russian Service ใช้ส าหรับการบ
ริกาตักอาหารจากจานเปลลงสู่จานของแขกหรือใช้ในการคีบขนมปังจากตะกร้าขนมปัง ลงสู่จานของแขกทางด้าน
ซ้าย บางแห่งอาจใช้อุปกรณ์คู่นี้ในการหยิบจานวางให้แขกท่ีโต๊ะเพื่อรับประกันความสะอาดและแสดงความหรูหรา
ของการบริการ 
  3.1.2 การถือ Service Spoon และ Service Fork 2 มือ โดยพนักงานจะถือ ServiceSpoon ด้วยมือ
ขวา และ Service Fork ด้วยมือซ้าย วิธีการดังกล่าวจะใช้ในการบริการท่ีเรียกว่าFrench Service โดยถาดอาหาร
ส าเร็จรูปจะถูกจัดเตรียมอย่างสวยงามมาบนรถเข็น (Trolley หรือGueridon) พร้อมกับจานอาหารของแขก 
พนักงานจะใช้ Service Spoon และ Service Fork ตักอาหารจากจานเปลลงสู่จานของแขกทีละอย่างหลังจากนั้น
จึงน าจานอาหารเข้าไปเสิร์ฟแขกทางขวามือ 
  3.2 การถือถาดอาหารและเคร่ืองด่ืมการถือถาดส าหรับใส่อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อน าไปบริการแขกท่ีโต๊ะ
อาหารจะมีความแตกต่างกันออกไปในลักษณะการถือ รวมไปถึงการจัดวางส่ิงของลงในถาดเพื่อให้เกดความสมดุล
ของถาดมากท่ีสุด ทักษะในการปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถแยกออกได้ดังนี้ 
  3.2.1 วิธีการถือถาด โดยปกติถาดท่ีใช้ในสถานบริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ัวไปมักจะเป็นถาดรูปวงรีหรือ
วงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 X 24 นิ้ว หรือ 22 X 27 นิ้ว แต่บางแห่งอาจมีการใช้ถาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแทน 
เช่น ในร้านอาหารประเภท Fast Food หรือ Cafeteriaกษณะการถือถาดโดยท่ัวไปสามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
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3.2.2 การจัดวางอาหารในถาด ถาดทุกใบท่ีน ามาใช้จะต้องมีการใช้ผ้าปูถาดหรือรองถาดช้ันหนึ่งก่อนทุก
ครั้ง เพิ่มมิให้ส่ิงของท่ีวางอยู่บนถาดเล่ือนไปมา การจัดวางอาหารลงในถาดจะพิจารณาจากน้ าหนักของเป็นส าคัญ 
กล่าวคือจานอาหารหรือของท่ีมีน้ าหนักมากจะถูกจัดวางกึ่งกลางของถาดค่อนมาทางด้านล่าง ส่วนอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารหรือส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กจะถูกจัดวางบริเวณริมนอกของถาด 
  3.2.3 การถือถาดท่ีมีแก้วเครื่องด่ืม ในหลักการพื้นฐานคงใช้ลักษณะเดียวกันท้ังในเรื่องวิธีการถือถาดและ
การจัดวางแก้วเครื่องด่ืมในถาดเพื่อน าออกไปบริการ แต่ในส่วนของการน าแก้วเปล่าออกไปจัดวางบนโต๊ะของแขก 
พนักงานจะวางแก้วลงบนถาดท่ีมีผ้ารองในลักษณะคว่ าแก้วท้ังนี้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ตกลงไปในแก้วและเพื่อ
สะดวกกับพนักงานในการจับก้านแก้วเพื่อจัดวางบนโต๊ะ  บางครั้งอาจมีการใช้ผ้ารองมือพนักงานอยู่ใต้ถาดอีก
ช้ันหนึ่งเพื่อการหมุนถาดหยิบแก้วแต่ละใบเป็นไปได้ง่าย 
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แบบประเมินผลการปฏบิัติงานบริการอาหารเช้าแบบอเมริกัน 
วิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับชั้น ชคค.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ณ ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืมชมพูพันธ์ุทิพย์ 
 

ช่ือผู้รับการประเมิน นาย/นางสาว................................................................................. 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องความเห็น ตามระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. บุคลิกภาพ/ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ อ่อนโยน (Personality)      
2. การต้อนรับและทักทาย (Welcome and greeting)      
3. การพาลูกค้าไปน่ังโต๊ะ เลื่อนเก้าอี้ให้ลูกค้า (Take a seat)      
4. การเสิร์ฟขนมปัง, ชา - กาแฟ (Serving toast, tea or coffee)      
5. การแนะน าอาหารประเภทไข่ดาว  
   (How would you like to cook?) 

  
   

6. การเสิร์ฟอาหาร/มีความรวดเร็ว (Serving food)      
7. การดูแล เอาใจใส่ลูกค้า (Take care)      
8. การถอนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในระหว่างให้บริการ 
   (Cleaning up during service) 

  
   

9. ความมั่นใจในการให้บริการ (Self Confidence)      
10. การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ  
     (The ability to communicate in English) 

  
   

รวม (Total)      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ................................................ 
      ผู้ประเมิน/Assessor 
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แบบประเมินผลการปฏบิัติงานบริการอาหารกลางวัน 
วิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับชั้น ชคค.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ณ ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืมชมพูพันธ์ุทิพย์ 
 

ช่ือผู้รับการประเมิน นาย/นางสาว................................................................................. 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องความเห็น ตามระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. บุคลิกภาพ/ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ อ่อนโยน (Personality)      
2. การต้อนรับและทักทาย (Welcome and greeting)      
3. การพาลูกค้าไปน่ังโต๊ะ เลื่อนเก้าอี้ให้ลูกค้า (Take a seat)      
4. การแนะน าอาหารและเครื่องด่ืม และสอบถามความต้องการ 
   (Taking food and beverage order) 

  
   

5. การเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม/มีความรวดเร็ว  
   (Serving food and beverage) 

  
   

6. การดูแล เอาใจใส่ลูกค้า (Take care)      
7. การถอนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในระหว่างให้บริการ 
   (Cleaning up during service) 

  
   

8. การส่งลูกค้า/กล่าวค าขอบคุณ/ไหว้ (Thank you/Wai)      
9. ความมั่นใจในการให้บริการ (Self Confidence)      
10. การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ  
     (The ability to communicate in English) 

  
   

รวม (Total)      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ................................................ 
      ผู้ประเมิน/Assessor 

 


