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เวลา 13.20 – 16.20 น. และ 16.30 – 17.30 น.
เวลา 13.20 – 16.20 น. และ 16.30 – 17.30 น.
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม คุณสมบัติที่ดีของพนักงาน
บริ การ รู ปแบบของการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร การเตรี ยมเลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การพับผ้าเช็ดปาก การจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร หลักการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. มีความสามารถเตรี ยม เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และจัดวางอุปกรณ์
บนโต๊ะอาหาร
3. มีความสามารถจัดโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับรู ปแบบการจัดเลี้ยง
4. มีความสามารถบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโอกาสต่างๆ ตามลักษณะของการจัดเลี้ยง
5. มีกิจนิสยั ในการทางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบ ประณี ต และรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช้วตั ถุดิบ วัสดุตกแต่งการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
4. บริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม คุณสมบัติ
ของพนักงานบริ การ รู ปแบบของการบริ การ ความรู ้ เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร การ
กาหนดรายการอาหาร การเตรี ยม เลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ การพับผ้าเช็ดปาก การจัดโต๊ ะอาหาร และการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะ (Competency)
ความรู้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มและบอกถึงความสาคัญของธุรกิจบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มได้
2. อธิบายถึงโครงสร้างการบริ หารงานของฝ่ ายบริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้
3. อธิบายเกี่ยวกับอาหาร มื้ออาหาร เครื่ องดื่มและรู ปแบบการบริ การได้
4. อธิบายถึงลักษณะอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้
5. สามารถบอกถึงมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริ การที่ดีได้
ทักษะ
1. มีทกั ษะในด้านการจัดโต๊ะอาหารและการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในรู ปแบบต่างๆ
2. จัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ นงานบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ มได้อ ย่า งถู กต้อ งตาม
มาตรฐาน
3. เตรี ยมงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้อย่างมืออาชีพและเป็ นมาตรฐาน
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4. สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้
5. มีเทคนิคในการสร้างความประทับใจในงานบริ การได้
คุณธรรม
1. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อตกลงของกลุ่ม
2. สนใจใฝ่ รู้ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. มนุษย์สมั พันธ์ดี ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4. เสียสละและมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่ วมงาน
ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนสามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถจัดโต๊ะอาหารในรู ปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ ในด้านของการให้บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในรู ป แบบต่ างๆได้อ ย่า ง
มาตรฐาน
4. ผูเ้ รี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2 ขึ้นไป
เกณฑ์ การให้ คะแนน (Mark Allocation)
อัตราส่ วน ระหว่ างภาค : ปลายภาค 60:40
ระหว่ างภาค : 60
1. แบบทดสอบ
2. สอบกลางภาค
3. เก็บสะสมระหว่างภาค
(ปฏิบตั ิการจัดเตรี ยมการ และการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มเครื่ องดื่ม)
ปลายภาค : 40
1. สอบประมวลความรู ้ภาคทฤษฎี
2. เจตคติ (เวลาเรี ยน การแต่งกาย และความประพฤติ งานที่มอบหมาย)

10%
20%
30%

20%
20%

วิธีการสอน (Instructional Strategies)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่ งให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้งั ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. การบรรยายโดยงานนาเสนอภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อความน่ าสนใจ พร้อมทั้งให้นักเรี ยนค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เน็ต และจัดทาสื่อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. การทางานร่ วมกันกับกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่มแล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการจัดเตรี ยมอุปกรณ์การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
4. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิการจัดโต๊ะอาหารพร้อมทั้งบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในรู ปแบบต่างๆ
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การมอบหมายงานให้ ผู้เรียนค้นคว้ า (Work Assignments)
1. ให้นักเรี ยนค้นคว้าเกี่ ยวกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม โครงสร้างการบริ หารงานของฝ่ ายบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม รู ปแบบการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม อุปกรณ์เครื่ องมื อเครื่ อ งใช้ในงานบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนค้นคว้าวิธีการพับผ้าเช็ดปาก พร้อมทั้งสาธิตให้เพือ่ นดูในสัปดาห์ต่อไป
เกณฑ์ การประเมินผล (Assessment)
ระดับคะแนน
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69

ระดับ
ผลการเรียน
4.0
3.5
3.0
2.5

ความหมาย

ระดับคะแนน

การเรี ยนดีเยี่ยม
การเรี ยนดีมาก
การเรี ยนดี
การเรี ยนดีพอใช้

60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ระดับ
ผลการเรียน
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
การเรี ยนพอใช้
การเรี ยนอ่ อน
การเรี ยนอ่ อนมาก
การเรี ยนไม่ ผ่าน
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รายละเอียดกาหนดการสอน ชื่ อวิชา : การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and beverage Services)
เรี ยน 18 ครั้ง 72 ชัว่ โมง
ที่

หัวข้ อ

1 แนะนารายวิชา
หน่ วยที่ 1 ความรู้ ทั่วไปเกี่ยว
กับธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่ อง ดื่ม
1.1 ความหมายของธุรกิจ
การบริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม
1.2 ความสาคัญของการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
1.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้
บริ การของแผนกบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม

2 หน่ วยที่ 1 ความรู้ ทั่วไปเกี่ยว
กับธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่ อง ดื่ม
1.4 วิวฒั นาการของธุรกิจ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
1.5 ธุรกิจบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มแบบเชิงพาณิ ชย์
1.6 การจัดสถานที่สาหรับ
ธุรกิจบริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
- ครู ช้ ีแจงคาอธิบายราย
วิชา, การปฏิบตั ิตนใน
ระหว่างเรี ยน, เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล
- นักศึกษาช่วยกัน
อภิปรายถึงความหมาย
ความสาคัญของธุรกิจ
บริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม รวมถึงปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการให้ บริ การของ
แผนกบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม
- ครู สรุ ปเนื้อหาในราย
วิชาอีกครั้งเพือ่ ความ
เข้าใจ พร้อมกับซักถาม
และให้ทาแบบทดสอบ
เพือ่ ทบทวนความรู ้
- ให้นกั เรี ยนศึกษาเกี่ยว
กับวิวฒั นาการของธุรกิจ
บริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม, ธุรกิจบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มแบบเชิง
พาณิ ชย์ และการจัด
สถานที่สาหรับธุรกิจ
บริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่มในหนังสือและ
เอกสารหรื อเว็บไซด์ที่
เกี่ยวข้อง
- ร่ วมกันอภิปรายภายใน
ชั้นเรี ยน จากนั้นครู สรุ ป

สื่ อการสอน
- คาอธิบายราย
วิชา/เกณฑ์การ
วัดและประเมิน
ผล
- Power Point
- Internet
- Computer
- เอกสารประ
กอบการสอน
- หนังสือเพิม่ เติม

- Power Point
- Internet
- Computer
- เอกสารประ
กอบการสอน
- หนังสือเพิม่ เติม

การ
ประเมินผล
การสอบถาม
และแบบทด
สอบ

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับความหมายของ
ธุรกิจการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม
ได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับความสาคัญของ
การบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การให้ บริ การของ
แผนกบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มได้

- ประเมินจาก
ผลงานการนา
เสนอ
- การสอบถาม
- แบบทดสอบ

- แสดงความรู้เกี่ยว
กับวิวฒ
ั นาการของ

ธุรกิจบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับธุรกิจบริ การ
อาหารและเครื่ อง
ดื่มแบบเชิงพาณิ ชย์
ได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับการจัดสถานที่
สาหรับธุรกิจบริ การ
อาหารและเครื่ อง
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กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
เนื้อหาอีกครั้งเพือ่ ความ
เข้าใจ พร้อมกับซักถาม
และให้ทาแบบทดสอบ
เพือ่ ทบทวนความรู ้
3 หน่ วยที่ 2 หน้ าที่และความ - ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบของฝ่ ายบริการ ศึกษารายละเอียดเกี่ยว
กับโครงสร้าง ตาแหน่ง
อาหารและเครื่ องดื่ม
หน้าที่ และความรับผิด
2.1 โครงสร้าง ตาแหน่ง
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ชอบของฝ่ ายบริ การ
ของฝ่ ายบริ การอาหารและ อาหารและเครื่ องดื่ม,
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เครื่ องดื่ม
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ ายบริ การอาหาร
ของฝ่ ายบริ การอาหารและ และเครื่ องดื่ม และ
คุณสมบัติของพนักงาน
เครื่ องดื่ม
2.3 คุณสมบัติของพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ อง
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ดื่มตามหัวข้อที่ครู
กาหนดให้โดยศึกษาใน
หนังสือหรื อในห้องสมุด
และในอินเทอร์เน็ต
- นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนา
เสนองานที่ได้ศึกษาค้น
คว้ามาหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เพือ่ นซักถาม
- ครู สรุ ปเนื้อหาอีกครั้ง
เพือ่ ความเข้าใจ พร้อม
กับซักถาม และให้ทา
แบบทดสอบเพือ่
ทบทวนความรู ้
4 หน่ วยที่ 3 รู ปแบบของการ - ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
ศึกษารายละเอียดเกี่ยว
บริการอาหาร
4.1 รู ปแบบของการบริ การ กับรู ปแบบของการ

ที่

หัวข้ อ

สื่ อการสอน

การ
ประเมินผล

- Power Point
- Internet
- Computer
- เอกสารประ
กอบการสอน
- หนังสือเพิม่ เติม

- ประเมินจาก
ผลงานการนา
เสนอ
- การสอบถาม
- แบบทดสอบ

- Power Point
- Internet
- Computer

- ประเมินจาก
ผลงานการนา
เสนอ

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
ดื่มได้

- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับโครงสร้าง
ตาแหน่งหน้าที่
และความรับผิด
ชอบของฝ่ ายบริ การ
อาหารและเครื่ อง
ดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของฝ่ าย
บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับคุณสมบัติของ
พนักงานบริ การ
อาหารและเครื่ อง
ดื่มได้

6
กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
อาหาร
บริ การ, การบริ การอาหาร
4.2 การบริ การอาหารที่
ที่โต๊ะอาหารและการ
โต๊ะอาหาร
บริ การอาหารและเครื่ อง
4.3 การบริ การอาหารและ ดื่มมื้อต่างๆ ตามหัวข้อที่
เครื่ องดื่มมื้อต่างๆ
ครู กาหนดให้โดยศึกษา
ในหนังสือหรื อในห้อง
สมุดและในอินเทอร์เน็ต
- นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนา
เสนองานที่ได้ศึกษาค้น
คว้ามาหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เพือ่ นซักถาม
- ครู สรุ ปเนื้อหาอีกครั้ง
เพือ่ ความเข้าใจ พร้อม
กับซักถาม และให้ทา
แบบทดสอบเพือ่
ทบทวนความรู ้
- ครู อธิบายเกี่ยวกับประ
5 หน่ วยที่ 4 ความรู้ เกี่ยวกับ
รายการอาหารและเครื่องดื่ม เภทของรายการอาหาร,
ความรู ้เกี่ยวกับการจัด
4.1 ประเภทของรายการ
ทารายการอาหาร, วิธี
อาหาร
4.2 ความรู ้เกี่ยวกับการจัด การจัดรายการอาหาร,
แนวทางในการปรับปรุ ง
ทารายการอาหาร
รายการอาหารและเครื่ อง
4.3 วิธีการจัดรายการ
ดื่ม
อาหาร
- ให้นกั เรี ยนทาแบบทด
4.4 แนวทางในการปรับ
ปรุ งรายการอาหารและเครื่ อง สอบเพือ่ ทบทวนความรู ้
และทากิจกรรมการเรี ยน
ดื่ม
รู ้หน่วยที่ 4

ที่

หัวข้ อ

การ
สมรรถนะของ
ประเมินผล
ผู้เรียน
- เอกสารประ
- การสอบถาม - แสดงความรู ้เกี่ยว
กอบการสอน
- แบบทดสอบ กับรู ปแบบของการ
- หนังสือเพิม่ เติม
บริ การอาหารได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับการบริ การ
อาหารที่โต๊ะอาหาร
ได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับการบริ การ
อาหารและเครื่ อง
ดื่มมื้อต่างๆ ได้
สื่ อการสอน

- Power Point
- ประเมินตาม
- Internet
สภาพจริ ง
- Computer
- ใบประเมิน
- เอกสารประ
กอบการสอน
- หนังสือเพิม่ เติม

- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับประเภทของ
รายการอาหารได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับการจัดทารายการ
อาหารได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับวิธีการจัดรายการ
อาหารได้
- แสดงความรู ้ตาม
แนวทางในการปรับ
ปรุ งรายการอาหาร
และเครื่ องดื่มได้

7
ที่
6

7
8

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
หน่ วยที่ 5 ความรู้ เบื้องต้ น - ครู บรรยายถึงความ
หมายและความสาคัญ
เกี่ยวกับเครื่ องดื่ม
5.1 ความหมายและความ ของเครื่ องดื่ม, ประเภท
ของเครื่ องดื่ม และความ
สาคัญของเครื่ องดื่ม
5.2 ประเภทของเครื่ องดื่ม รู ้เกี่ยวกับการบริ การ
เครื่ องดื่ม
5.3 ความรู ้เกี่ยวกับการ
- ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
บริ การเครื่ องดื่ม
แล้วไปศึกษาประเภท
ของเครื่ องดื่มเพิม่ เติม
จากหนังสือและ
อินเทอร์เน็ต แล้วออกมา
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- ให้นกั เรี ยนทาแบบทด
สอบเพือ่ ทบทวนความรู ้
และทากิจกรรมการ
เรี ยน รู ้หน่วยที่ 5
หน่ วยที่ 6 อุปกรณ์เครื่ องมือ - ครู บรรยายถึงประเภท
เครื่ องใช้ ในการบริการอาหาร ของอุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการบริ การ
และเครื่ องดื่ม
6.1 ประเภทของอุปกรณ์ อาหารและเครื่ องดื่ม,
ภาชนะที่เตรี ยมบนโต๊ะ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม อาหาร และการดูแลรัก
6.2 ภาชนะที่เตรี ยมบนโต๊ะ ษาความสะอาดอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ
อาหาร
- ครู ให้นกั เรี ยนทา
6.3 การดูแลรักษาความ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
สะอาดอุปกรณ์เครื่ องมือ
หน่วยที่ 6
เครื่ องใช้ต่างๆ
- ให้นกั เรี ยนทาแบบทด
สอบเพือ่ ทบทวนความรู ้
หัวข้ อ

สื่ อการสอน
- Power Point
- Internet
- Computer
- เอกสารประ
กอบการสอน
- สื่อของจริ ง

การ
สมรรถนะของ
ประเมินผล
ผู้เรียน
- ประเมินตาม - แสดงความรู ้เกี่ยว
สภาพจริ ง
กับความหมายและ
- ใบประเมิน ความสาคัญของ
เครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับประเภทของ
เครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับการบริ การเครื่ อง
ดื่มได้

- Power Point
- ประเมินตาม
- Internet
สภาพจริ ง
- Computer
- ใบประเมิน
- เอกสารประ
กอบการสอน
- หนังสือเพิม่ เติม
- สื่อของจริ ง

- จาแนกเกี่ยวกับ
ประเภทของ
อุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับภาชนะที่เตรี ยม
บนโต๊ะอาหารได้
- ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความ
สะอาดอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ต่างๆได้

8
ที่

หัวข้ อ

9 หน่ วยที่ 7 หลักการจัดโต๊ ะ
- อาหาร
12 7.1 การจัดโต๊ะอาหาร
7.2 อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ อง
ใช้ที่ใช้ประกอบการจัดโต๊ะ
อาหาร
7.3 ขั้นตอนในการจัดโต๊ะ
อาหาร

13 หน่ วยที่ 8 จรรยาบรรณและ
มารยาทของพนักงานบริการ
อาหารและเครื่ องดื่ม
8.1 จรรยาบรรณของพนัก
งานบริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม
8.2 ปรัชญาการทางานของ
พนักงานบริ การ
8.3 มารยาทในการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม
8.4 ขั้นตอนและมารยาทใน
การบริ การอาหารตะวันตก

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
- ครู บรรยายและสาธิต
การจัดโต๊ะอาหาร,
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ อง
ใช้ที่ใช้ประกอบการจัด
โต๊ะอาหาร และขั้นตอน
ในการจัดโต๊ะอาหาร
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม
- ครู และเพือ่ นๆ ประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานร่ วม
กัน
- ให้นกั เรี ยนทากิจกรรม
การเรี ยนรู ้หน่วยที่ 7
- ให้นกั เรี ยนทาแบบทด
สอบเพือ่ ทบทวนความรู ้
- ครู บรรยายถึง
จรรยาบรรณของพนัก
งานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม, ปรัชญาการ
ทางานของพนักงาน
บริ การ, มารยาทในการ
บริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่ม
- ครู สาธิตขั้นตอนและ
มารยาท ในการบริ การ
อาหารตะวันตก
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม
- ให้นกั เรี ยนทากิจกรรม
การเรี ยนรู ้หน่วยที่ 8
- ให้นกั เรี ยนทาแบบทด
สอบเพือ่ ทบทวนความรู ้

สื่ อการสอน
- Power Point
- สื่อของจริ ง

- Power Point
- สื่อของจริ ง

การ
สมรรถนะของ
ประเมินผล
ผู้เรียน
- ประเมินตาม -ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
สภาพจริ ง
จัดโต๊ะอาหารได้
- ใบประเมิน - แสดงความรู ้เกี่ยว
กับอุปกรณ์เครื่ อง
มือเครื่ องใช้ที่ใช้
ประกอบการจัดโต๊ะ
อาหารได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับขั้นตอนในการ
จัดโต๊ะอาหารได้

- ประเมินตาม - แสดงความรู ้เกี่ยว
สภาพจริ ง
กับจรรยาบรรณของ
- ใบประเมิน พนักงานบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม
ได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับปรัชญาการทา
งานของพนักงาน
บริ การได้
- ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
มารยาทในการ
บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มได้
- แสดงความรู ้เกี่ยว
กับขั้นตอนและ
มารยาทในการ
บริ การอาหาร
ตะวันตกได้

9
ที่

หัวข้ อ

14 หน่ วยที่ 9 การฝึ กภาคปฏิบัติ
- การบริการอาหารและเครื่ อง
17 ดื่ม
9.1 ขั้นตอนการเตรี ยมความ
พร้อมการฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
1) การฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
เย็บระบายโต๊ะ
2) การฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
พับผ้าเช็ดปาก
3) การฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
จัดโต๊ะอาหาร
4) การฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
(ตั้งแต่เริ่ มต้น จนกระทัง่ จบ
ขั้นตอน)

18 สอบมาตรฐานรายวิชา
(Post Test, Examination)

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
- ครู อธิบายและสาธิต
ขั้นตอนขั้นตอนการ
เตรี ยมความพร้อมการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มโดย
เริ่ มตั้งแต่การฝึ กภาค
ปฏิบตั ิการเย็บระบาย
โต๊ะ, การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
การพับผ้าเช็ดปาก, การ
ฝึ กภาคปฏิบตั ิการจัดโต๊ะ
อาหาร และการฝึ กภาค
ปฏิบตั ิการบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การต้อนรับ, การ
รับคา สัง่ รายการอาหาร
และเครื่ องดื่ม, การเสิร์ฟ
อาหารและการบริ การ
ระหว่างมื้ออาหาร, การ
เก็บเงิน และการส่งแขก
โดยครู แจกเอกสารเรื่ อง
ลาดับขั้น ตอนของการ
บริ การอาหารและเครื่ อง
ดื่มให้ดูประกอบด้วย
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม
ลาดับขั้นตอนจนสมารถ
ทาได้ทุกคน แล้วให้ครู
และเพือ่ นๆ ช่วยกันประ
เมินผลการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน
ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชา : PPA

สื่ อการสอน
- Power Point
- สื่อของจริ ง
- เอกสารประ
กอบการสอน

แบบทดสอบ

การ
สมรรถนะของ
ประเมินผล
ผู้เรียน
- ประเมินตาม - ฝึ กขั้นตอนการ
สภาพจริ ง
เตรี ยมความพร้อม
- ใบประเมิน การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
การบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มได้
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
เย็บระบายโต๊ะได้
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
พับผ้าเช็ดปากได้
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
จัดโต๊ะอาหารได้
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิการ
บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มได้

การทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามที่
กาหนด
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หมายเหตุ
รายละเอียดกาหนดการสอน
ชื่อวิชา : การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Services)
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้
C (Construction)
คือ ผูส้ อนจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
I (Interaction)
คือ ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ
แหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกาย
P (Process Learning)
คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการทางานให้เกิดผลสาเร็จ
A (Application)
คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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รายการตรวจสอบ และอนุญาตให้ ใช้
 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(นางพิมพ์ณดา นนประสาท)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
................../.........................../........................
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 ควรปรับปรุ งดังเสนอ
 อื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(ดร. ศรากร บุญปถัมภ์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
................../......................../........................
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 อื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(นายปริ วชิ ญ์ ไชยประเสริ ฐ)
ผูอ้ านวยการ
................../........................../..................

กาหนดการสอน (Course Syllabus)
วิชา การบริการอาหารและเครื่ องดื่ม รหัส 2404 2005
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

จัดทาโดย
นายจิรวัฒน์ วงกา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

