
 

หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจ าหน่วย 
 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 1 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับ ฝ่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) 

2. อธิบายเทคนิคการด า เนินงานของฝ่าย
อาหาร เคร่ืองด่ืม งานจดัเล้ียงและบาร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3. บอกค าจ  ากดัความของค าวา่ “บาร์” ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

1. จ าแนกประเภทของบาร์ได ้
2. เขียนโครงสร้างการบริหารงานของแผนกบาร์

ไดอ้ยา่งครบถว้นตรงกบัต าแหน่งหนา้ที่ 

1. ผู ้เ รียนมีความกระตือ 
รือร้นและใฝ่เรียนรู้ 

2. ผู ้เ รี ยนตั้ งใจ ฟังอย่า ง
อยา่งสม ่าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
งานอาหารและ 
เค ร่ือง ด่ืมในโรงแรม
และครูผูส้อน 

หน่วยที่ 2 
ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
(Acknowledge of Beverages) 

1. อธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 
2. บอกค าจ  ากดัความของสปิริต 
3. ระบุประเภทของเหลา้สปิริต/ลิเคอร์ 
4. สรุปการก าเนิดสุรา 
5. บอกประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 

1. จ าแนกประเภทเคร่ืองด่ืมได ้
2. เขียนแผนภูมิเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1. ผูเ้รียนแสดงความสนใจ
และเห็นถึงความส าคญั
ของเคร่ืองด่ืม 

2. ผูเ้รียนเห็นถึงประโยชน์
และโทษของสุราเมรัย 

3. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
รายวชิาและครูผูส้อน 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 3 
เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
(Soft Drinks or Non Alcoholic 
Beverage) 

1. แสด งคว า ม รู้ เ ก่ี ย ว เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอลไ์ด ้

2. อธิบายความหมายของชา 
3. ระบุสารประกอบของใบชา 
4. สรุปความเป็นมาของกาแฟ 
5. อธิบายสารประกอบของเมล็ดกาแฟ 

1. จ าแนกประเภทของชาและกาแฟ 1. ผู ้เ รียนมีความกระตือ 
รือร้นและใฝ่เรียนรู้ 

2. ผู ้เ รี ยนตั้ งใจ ฟังอย่า ง
อยา่งสม ่าเสมอ 

3. ผู ้ เ รี ยน เ ห็ น ถึ งควา ม 
ส าคญัของเคร่ืองที่ไม่มี
แอลกอฮอลแ์ต่ละชนิด 

4. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
รายวชิาและครูผูส้อน 

หน่วยที่ 4 
เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์
(Hard Drinks or Alcoholic Beverage) 

1. อธิบายเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ทไวน์ได ้
2. อธิบายเร่ืองเหล้าด่ืมก่อนอาหารประเภท

แอพเพอริทีฟ และสเปเชียล และ 

แอพเพอริทีฟได ้

3. บอกชนิดของเหลา้ลิเคอร์ได ้

4. อธิบายประเภทของบร่ันดี คอนยคั และ
อาร์มานยคัได ้

5. บอกลกัษณะและประเภทของลิเคียวหรือ 

1. แสดงล าดบัขั้นตอนแสดงขบวนการผลิตเหลา้
ไวน์ได ้

2. แสดงล าดบัขั้นตอนการผลิตมอลท ์วสิก้ี  
เกรนวสิก้ี และวสิก้ีทัว่ๆ ไป 

3. ล าดบัเร่ืองกรรมวิธีการผลิตและหลกัการเก็บ
รักษาเบียร์ได ้

1. ผูเ้รียนแสดงความสนใจ
ในเ ร่ืองประเภทของ
เคร่ืองด่ืมที่มี 
แอลกอฮอล์ และเกิด
ความกระตือรือร้น ใฝ่
เรียนรู้ 

2. ผู ้เ รี ยนตั้ งใจ ฟังอย่า ง
อยา่งสม ่าเสมอ 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 เหลา้หวานได ้
6. บอกประเภท ตรายีห่อ้และแหล่งผลิต 

แชมเปญได ้
7. อธิบายช่ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีผูนิ้ยม

ด่ืมจากประเทศต่างๆ ได ้

 3. ผู ้ เ รี ยน เ ห็ น ถึ งควา ม 
ส าคญัของเคร่ืองที่มี 
แอลกอฮอลแ์ต่ละชนิด 

4. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
รายวชิาและครูผูส้อน 

หน่วยที่ 5 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสม
เคร่ืองด่ืม 

1. อธิบายอุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ 
(Equipment and Stock) ได ้

2. บอกชนิดของแก้วที่ควรมีไวป้ระจ าร้าน
หรือบาร์ได ้

3. อธิบายลักษณะเคร่ืองเขย่าค็อกเทลและที่
กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) ได ้

4. อธิบายลกัษณะที่ตวงเหลา้ 
(Spirit Measure) ได ้

5. อธิบายลกัษณะเคร่ืองมือบดและตกัผลไม้
ได ้

6. ระบุอุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
บริการเคร่ืองด่ืม (Other Useful Items  

1. ใช้เคร่ืองเขย่าค็อกเทลและที่กรอง (Cocktail 
Shaker and Strainer) ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการผสมเคร่ืองด่ืม 

2. ใช้ที่ตวงเหล้า (Spirit Measure) ได้อย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการผสมเคร่ืองด่ืม 

3. ใชเ้คร่ืองมือบดและตกัผลไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ผูเ้รียนมีความสนใจและ
กระตือ รือ ร้นที่ จะใ ฝ่
เรียนรู้ในเร่ืองของ 
อุปกรณ์ในบาร์และ 
วธีิการใชง้าน 

2. ผู ้เ รี ยนตั้ งใจ ฟังอย่า ง
อยา่งสม ่าเสมอ 

3. ผู ้ เ รี ยน เ ห็ น ถึ งควา ม 
ส าคญัของการใช ้
อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้
ในการผสมและบริการ
เคร่ืองด่ืม 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 Include) ได ้
7. จ าแนกของตกแต่งเพือ่ความสวยงามได ้

 4. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
รายวชิาและครูผูส้อน 

หน่วยที่ 6 
เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทล 
(Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail) 

1. อธิบายเก่ียวกบัความหมายของ “ค็อกเทล” 
และ “ม็อกเทล” 

2. ระบุเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มในช่วงเวลาต่างๆ 

3. บอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
4. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผสม 

เคร่ืองด่ืม และขอ้ควรรู้ในเร่ืองการเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ 

5. บอกขอ้ควรระวงัในการด่ืมแอลกอฮอล์ 

1. แนะน าสตอ็กเหลา้พื้นฐานที่ควรมีในบาร์เหลา้ 
2. ปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมม็อกเทลได้

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 
3. ปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทลได้

อยา่งถูกตอ้งตามต ารับมาตรฐาน 
4. ใช้อุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม ท าความ

สะอาด และเก็บรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ผูเ้รียนมีความสนใจและ
กระตือ รือ ร้นที่ จะ ใ ฝ่
เรียนรู้ในเร่ืองของการ
ผสมเคร่ืองด่ืมประเภท
คอ็กเทลและม็อกเทล 

2. ผูเ้รียนมีความตั้งใจ ให้
ความร่วมมือ และชอบ
ปฏิบตัิการผสม 
เคร่ืองด่ืม 

3. ผู ้ เ รี ยนปฏิ บัติ ง า นที่
ได้ รับมอบหมายตรง
ตามเวลาที่ครูก าหนด 

4. ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพที่ดี
ในการปฏิบตัิงาน 
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   5. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
รายวชิาและครูผูส้อน 

6. ผู ้เ รียนใช้ว ัสดุในการ
ผสมเคร่ืองด่ืมได้อย่าง
คุม้ค่า 

หน่วยที่ 7 
การพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 

1. บอกหลกัการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
2. บอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
3. คิดค้นต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอด 

คล้องกับบ ริบทของท้อง ถ่ินได้อย่า ง
สร้างสรรค ์

1. จัด เต รียมวัตถุดิบ และวัสดุในการจัดท า
เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผสมต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กบับริบทของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. ตกแต่งปากแก้วได้อย่างสร้างสรรค์สวยงาม 
และเขา้กนักบัเคร่ืองด่ืม 

1. ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่
ในการคิดค้นและผสม
ต ารับเคร่ืองด่ืมใหม่ได้
อยา่งตั้งใจ 

2. ผูเ้รียนมีความประณีต
ในการผสมเคร่ืองด่ืม 

3. ผู ้เรียนมีระเบียบ และ
ความรับผิดชอบต่องาน
ของตนเอง 

4. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
การปฏิบตัิงาน 

5. ผูเ้รียนใชว้สัดุในการ 
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   ผสมเคร่ืองด่ืมได้อย่าง
คุม้ค่า 

หน่วยที่ 8 
การจัดเตรียมการให้บริการเคร่ืองด่ืม
และหลกัการปฏิบตัิของพนกังาน 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการให้บริการ
เคร่ืองด่ืม 

2. ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายคุณสมบตัิ
ของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้

3. ตระหนักถึงและสามารถอธิบายหน้าที่
ความรับผดิชอบของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้

4. ระบุขอ้พงึระวงัในการผสมและการเขยา่ 
5. ต ร ะ ห นั ก ถึ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย

จรรยาบรรณของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้

1. สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนในการจดัเตรียม
บาร์และส ารวจความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. สามารถท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ใน
การบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสม
เคร่ืองด่ืมได ้

3.  สามารถเตรียมเคร่ืองด่ืมผสมและของตกแต่ง
ส าหรับเคร่ืองด่ืมได ้

4. สามารถปฏิบตัิการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้
5. สามารถพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นตอ้งใช้ในการ

บริการเคร่ืองด่ืมได ้
6. สาม ารถน าค  า แนะน าส าห รับผู ้บ ริ ก า ร

เคร่ืองด่ืมไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัและใน
งานอาชีพได ้

1. ผู ้ เ รี ยน เ ห็ น ถึ งควา ม 
ส าคัญของการเตรียม
งานและการบริการ 

2. ผู ้ เ รี ยน มี ร ะ เ บี ยบ  มี
ความรับผิดชอบ และ
มุ่ ง มั่ น ต่ อ ง า น ข อ ง
ตนเอง 

3. ผูเ้รียนมีความอดทน อด
กลั้ น และการควบคุม
ตนเองไดอ้ยา่งดีในขณะ
ปฏิบตัิงาน 

4. ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพที่ดี
ในการปฏิบตัิงาน 

5. ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
งานที่ท  า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

1. สาระส าคญั 
ฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ฝ่ายจดัเล้ียงและบาร์ เรียกรวมๆ กนัวา่ “ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม” (Food & Beverage 

Department) ผูรั้บผิดชอบเรียกว่า “ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม” งานตั้งราคาและควบคุมราคาอาหารเคร่ืองด่ืม 
(Food & Beverage Cost Control) เรียกวา่ “งานควบคุมฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม” พนักงานที่เก่ียวขอ้งกบัห้องอาหาร
และฝ่ายจดัเล้ียงเรียกวา่ “พนกังานฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม” งานดูแลการปรุงอาหาร การจดัท ารายการและปรุงอาหาร
ออกมาของพอ่ครัวทั้งหมดในโรงแรมเป็นหนา้ที่ของหวัหนา้พอ่ครัว เรียกวา่ “มาสเตอร์เชฟ” 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) 
2.2 สามารถอธิบายเทคนิคการด าเนินงานของฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม งานจดัเล้ียงและบาร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 สามารถบอกค าจ  ากดัความของค าวา่ “บาร์” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถจ าแนกประเภทของบาร์ได ้
2.5 สามารถเขียนโครงสร้างการบริหารงานของแผนกบาร์ไดอ้ยา่งครบถว้นตรงกบัต าแหน่งหนา้ที่ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 แสดงความรู้เก่ียวกบัฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) 
3.1.2 อธิบายเทคนิคการด าเนินงานของฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม งานจดัเล้ียงและบาร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.1.3 บอกค าจ  ากดัความของค าวา่ “บาร์” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 จ าแนกประเภทของบาร์ได ้
3.2.2 เขียนโครงสร้างการบริหารงานของแผนกบาร์ไดอ้ยา่งครบถว้นตรงกบัต าแหน่งหนา้ที่ 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้ 
3.3.2 ผูเ้รียนตั้งใจฟังอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

3.3.3 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่องานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมและครูผูส้อน 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1.1 ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) 
4.1.2 การด าเนินงานของฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และบาร์ 
4.1.3 แผนกบาร์ (Bar Department) 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1. แนะน ารายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
5.1.2. แจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
5.1.3. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินก่อนเรียน เร่ืองความ รู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 10 ขอ้ 

เวลา 5 นาที เพือ่วิเคราะห์เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน 
5.1.4. ถามค าถามเพือ่ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ใชต้  าราเรียนประกอบการสอน หวัขอ้เร่ือง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

โดยอธิบายประกอบดว้ยส่ือ Power Point เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
โรงแรม 

5.2.2 ตั้งค  าถามเพือ่กระตุน้การเรียนและวดัความเขา้ใจในเน้ือหาที่ก  าลงัสอน 
5.2.3 แบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กนั โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน ท ากิจกรรมร่วมกนัเร่ือง โครงสร้าง

การบริหารงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่, โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืม ตามหัวขอ้ที่ก  าหนด น าเสนอในรูป Mind 
Mapping และใหส่้งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

5.2.4 สรุปประเด็นส าคญัร่วมกนักบันกัเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

5.3 การสรุป 
5.3.1 ใหน้กัเรียนถามค าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2 ท าแบบฝึกหดัของบทเรียน เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 
5.3.3 ท าแบบประเมินหลงัเรียน เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 15 ขอ้ ใชเ้วลา  

10 นาที 
5.4 การวัดและประเมินผล 

5.4.1 การวัดผล 
1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
2) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบ เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1 ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หวัขอ้เร่ือง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบั

งานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1 ส่ือ Power Point เร่ือง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม จดัท าโดย 

ครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2 ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3 โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
ใบงานที่  1 เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่, โครงสร้างการ

บริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืม 
 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกับวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

9.3 หลังเรียน 
9.3.1 แบบทดสอบหลงัเรียน 
9.3.2 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดื่ม
ในโรงแรม 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงแรม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 5 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 1 – 4  

ก. อเมริกนับาร์    
ข. เอ็กเพรสโซ่บาร์ 
ค. ด๊านซ่ิงบาร์    
ง. มิลทบ์าร์ 

1. บาร์ที่อิตาลีออกแบบโดยหลกัใหญ่จ  าหน่ายกาแฟชนิดต่างๆ 
2. เคร่ืองด่ืมของบาร์ประเภทน้ีจะหนกัไปทางน ้ าผลไมต่้างๆ 
3. เป็นเคาน์เตอร์ที่มีเกา้อ้ีรอบๆส าหรับแขกที่มาใชบ้ริการนัง่ด่ืม 
4. มีฟลอร์ส าหรับเตน้ร า เล็กหรือใหญ่ขึ้นอยูก่บัสถานที่นั้นๆ 

ใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 5 – 7  
ก. Waiter   
ข. Bartender 
ค. Bar boy 
ง. Bar manager 

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นบาร์และผสมเคร่ืองด่ืม 
6. ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมในบาร์ 
7. ควบคุมการท างานภายในบาร์ทั้งหมด 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 
 

8. บาร์โดยทัว่ไปเปิดใหบ้ริการก่ีโมง 
ก. 11.00 น 
ข. 12.00 น 
ค. 14.00 น 
ง. 15.00 น 

9. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกของการเปิดบาร์เคร่ืองด่ืม 
ก. ไปรับเหลา้ 
ข. เติมสินคา้ที่ขาดไปไหเ้ตม็เสมอ 
ค. ดูแลจดัเตรียมเก่ียวกบัน ้ าผลไมแ้ละส่วนผสม 
ง. เปิดล็อคตูท้ ั้งหมดและเคร่ืองท าความเยน็ 

10. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกของการปิดบาร์ 
ก. แกว้ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ใชค้วรน ามาลา้ง 
ข. ควรมีการบอกกล่าวคร้ังสุดทา้ยกบัลูกคา้หรือบริกร 
ค. ท าการนบัของใชท้ั้งหมดเพือ่ที่จะไปท ารายการเบิก 
ง. พื้นที่บาร์ทั้งหมดตอ้งไดรั้บการท าความสะอาด 

 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 5 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 1 – 4  

ก. อเมริกนับาร์    
ข. เอ็กเพรสโซ่บาร์ 
ค. ด๊านซ่ิงบาร์    
ง. มิลทบ์าร์ 

1. บาร์ที่อิตาลีออกแบบโดยหลกัใหญ่จ  าหน่ายกาแฟชนิดต่างๆ 
2. เคร่ืองด่ืมของบาร์ประเภทน้ีจะหนกัไปทางน ้ าผลไมต่้างๆ 
3. เป็นเคาน์เตอร์ที่มีเกา้อ้ีรอบๆส าหรับแขกที่มาใชบ้ริการนัง่ด่ืม 
4. มีฟลอร์ส าหรับเตน้ร า เล็กหรือใหญ่ขึ้นอยูก่บัสถานที่นั้นๆ 

ใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 5 – 7  
ก. Waiter   
ข. Bartender 
ค. Bar boy 
ง. Bar manager 

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นบาร์และผสมเคร่ืองด่ืม 
6. ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมในบาร์ 
7. ควบคุมการท างานภายในบาร์ทั้งหมด 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

8. บาร์โดยทัว่ไปเปิดใหบ้ริการก่ีโมง 
ก. 11.00 น 
ข. 12.00 น 
ค. 14.00 น 
ง. 15.00 น 

9. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกของการเปิดบาร์เคร่ืองด่ืม 
ก. ไปรับเหลา้ 
ข. เติมสินคา้ที่ขาดไปไหเ้ตม็เสมอ 
ค. ดูแลจดัเตรียมเก่ียวกบัน ้ าผลไมแ้ละส่วนผสม 
ง. เปิดล็อคตูท้ ั้งหมดและเคร่ืองท าความเยน็ 

10. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกของการปิดบาร์ 
ก. แกว้ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ใชค้วรน ามาลา้ง 
ข. ควรมีการบอกกล่าวคร้ังสุดทา้ยกบัลูกคา้หรือบริกร 
ค. ท าการนบัของใชท้ั้งหมดเพือ่ที่จะไปท ารายการเบิก 
ง. พื้นที่บาร์ทั้งหมดตอ้งไดรั้บการท าความสะอาด 

 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

เฉลยแบบ 
ทดสอบ 

ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
1 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

1. ข 

2. ง 

3. ก 

4. ค 

5. ง 

6. ก 

7. ง 

8. ก 

9. ง 

10. ข 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ี มี 2 ส่วน เป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ และ 
                      อตันยั จ านวน 10 ขอ้ 

                    2.  ตอนที่ 1 ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงขอ้เดียวเท่านั้น 

                    3.  ตอนที่ 2 อธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่ง 

                         ประกอบ) ตอบแบบสั้น 
                    4. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 20 นาที 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
1. ขอ้ใดคือการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ภายในโรงแรม 

ก. แผนกจดัเล้ียง                                         ข. แผนกแม่บา้น 
ค. แผนกขายและการตลาด                         ง. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

2. “Convention Department” มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. แผนกจดัเล้ียง                                         ข. แผนกทรัพยากรบุคคล 
ค. แผนกแม่บา้น                                         ง. แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3. ขอ้ใดเป็นส่วนส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่เร่ืองหอ้งพกัเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 – 60 % 
ก. ฝ่ายยานยนต ์                                         ข. ฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
ค. ฝ่ายวศิวกรรม                                         ง. ฝ่ายจดัเล้ียง และฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. การจดัท ารายการอาหารและปรุงอาหารของพอ่ครัวทั้งหมดในโรงแรมเป็นหนา้ที่ของหวัหนา้พอ่ครัวเรียกวา่อะไร 
ก. มาสเตอร์เชฟ                                         ข. มาสเตอร์รูม 
ค. มาศเตอร์บาร์                                         ง. มาสเตอร์บุฟเฟ่ต ์

5. คอฟฟ่ีชอปเปิดบริการอยา่งไร 
ก. 12 ชัว่โมง                                              ข. 14 ชัว่โมง 
ค. 20 ชัว่โมง                                              ง. 24 ชัว่โมง 

6. หอ้งกริลรูมบริการอาหารประเภทใด 
ก. ตม้ ตุ๋น                                                   ข. น่ึง อุ่น 
ค. ป้ิง ยา่ง                                                   ง. ทอด คัว่ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

7. เป็นที่รวมประเภทเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่อะไร 
ก. ร้านคา้                                                    ข. คอก 
ค. ฝากั้น                                                      ง. บาร์ 

8. บาร์ ทีมีลกัษณะเป็นเคาน์เตอร์ มีเกา้อ้ีๆ เคาน์เตอร์ส าหรับแขกที่มาใชบ้ริการหมายถึงขอ้ใด 
ก. อ็กเพรสโซบาร์                                      ข. อเมริกนับาร์ 
ค. มิลทบ์าร์                                                ง. แดนซ์ซิงบาร์ 

9. บาร์ที่อิตาลีออกแบบขึ้นมาและไดรั้บความนิยมมากในแถบยโุรป หมายถึงขอ้ใด 
ก. Expresso                                                ข. Dancing Bar 
ค. American Bar                                         ง. Soda Fountain 

10. เคร่ืองด่ืมของบาร์ประเภทน้ีจะเนน้ไปทางดา้นผลไมต่้างๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงขอ้ใด 
ก. Dancing Bar                                           ข. Night Club 
ค. Milk Bar                                                 ง. American Bar 

ตอนที่ 2 อธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่งประกอบ) ตอบแบบส้ัน 
1. ภายในโรงแรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ หลายแผนกไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

..................................................................................................................................................................................... 
2. ปัจจุบนัรายไดข้องฝ่ายอะไรที่มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่หอ้งพกั ยกเว้น โรงแรมขนาดเล็ก 

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

..................................................................................................................................................................................... 
3. ฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ฝ่ายจดัเล้ียงและบาร์ เรียกรวมๆ กนัวา่ฝ่ายอะไร และมีผูใ้ดไดรั้บผดิชอบ 

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

..................................................................................................................................................................................... 
4. ฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และฝ่ายจดัเล้ียง และบาร์ เรียกรวมๆ กนัวา่อะไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 

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

..................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
3 

แผ่นที่ 3 

5. ยกตวัอยา่งรูปแบบของการด าเนินงานของฝ่ายหารและเคร่ืองด่ืม 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

6. อธิบายแผนกบาร์ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

7. อธิบายค าจ  ากดัความของ “บาร์” 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

8. บาร์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

9. อธิบาย “อเมริกนั บาร์”  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

10. อธิบาย “มิลคบ์าร์ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 



 21 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

เฉลย
แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ตอนที่ 1 เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

1. ง 
2. ก 
3. ง 
4. ก 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ก 
10. ค 

 
ตอนที่ 2 อธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่งประกอบ) ตอบแบบส้ัน 
1. ภายในโรงแรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ หลายแผนกไดแ้ก่อะไรบา้ง 

1. แผนกบริการส่วนหนา้ (Front Department) 
2. แผนกแม่บา้น (Housekeeping Department) 
3. แผนกขายและการตลาด (Sale and Marketing Department) 
4. แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) 
5. แผนกจดัเล้ียง (Convention Department) 
6. แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources department) 

2. ปัจจุบนัรายไดข้องฝ่ายอะไรที่มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่หอ้งพกั ยกเว้น โรงแรมขนาดเล็ก 
 รายได้ของฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝ่ายจดัเล้ียงและบาร์เป็นส่วนที่ส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเร่ืองห้องพกัเป็น

สดัส่วนถึงร้อยละ 45 – 60 % 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบังานอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

เฉลย
แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 1 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

3. ฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ฝ่ายจดัเล้ียงและบาร์ เรียกรวมๆ กนัวา่ฝ่ายอะไร และมีผูใ้ดไดรั้บผดิชอบ 
ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) มีผูรั้บผดิชอบคือ ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. ฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และฝ่ายจดัเล้ียง และบาร์ เรียกรวมๆ กนัวา่อะไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) มีผูรั้บผดิชอบคือ ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

5. ยกตวัอยา่งรูปแบบของการด าเนินงานของฝ่ายหารและเคร่ืองด่ืม 
1. หอ้งอาหารต่าง ๆ (Dining Room) บริการอาหารประเภทต่าง ๆ 
2. คอฟฟ่ีชอป (Coffee Shop) เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
3. หอ้งกริลรูม (Grill Room) บริการอาหารประเภทป้ิง ยา่ง 

6. อธิบายแผนกบาร์ 
เป็นแผนกที่ใหบ้ริการดา้นเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

7. อธิบายค าจ  ากดัความของ “บาร์” 
เป็นสถานที่ที่บริการเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

8. บาร์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1. American Bar 
2. Expresso Bar 
3. Dancing Bar 
4. Milk Bar/ Soda fountain 

9. อธิบาย “อเมริกนั บาร์”  
เป็นบาร์ที่มีลกัษณะเป็นเคาน์เตอร์ มีเกา้อ้ีรอบๆ เคาน์เตอร์ส าหรับแขกผูม้าเขา้ใชบ้ริการนัง่ด่ืม 

10. อธิบาย “มิลคบ์าร์ 
   เป็นบาร์ที่จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นม ชา กาแฟ หรือน ้ าผลไมต่้างๆ รวมถึงอาหารว่าง เป็น
ตน้ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 1 

หน่วยที่ 1 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ เพื่อ... 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่, โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืม 
2. อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่, โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม และโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืมได ้
3. เขา้ใจรูปแบบของ Mind Mapping 

ค าช้ีแจง 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั ศึกษาในต าราเรียนและคน้ควา้เพิม่เติม เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดใหญ่, โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และโครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายเคร่ืองด่ืม ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี แลว้น าเสนอในรูปแบบ Mind Mapping ให้สวยงาม และให้ส่งตวัแทนน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

1. โครงสร้างการบริหารงานโรงแรมขนาดกลาง 
2. โครงสร้างการบริหารงานโรงแรมขนาดใหญ่ 
3. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายเคร่ืองด่ืม 



 24 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่2 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ 

1. สาระส าคญั 
ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม นับว่ามีความส าคญัมากส าหรับผูท้ี่ด่ืมและผูจ้  าหน่าย ซ่ึงผูเ้รียนควรจะรู้จกัเพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ตนเอง นอกจากผูด่ื้มและผูจ้  าหน่ายแลว้ ผูใ้หบ้ริการที่ควรจะตอ้งรู้จกัชนิดของเคร่ืองด่ืมเป็นอยา่งดียิง่ 
ก็คือ พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม หรือที่เรียกวา่ บาร์เทนเดอร์ (Bartender) ซ่ึงผูท้ี่ท  าหนา้ที่เป็นบาร์เทนเดอร์นั้น จะตอ้งเป็น
ผูท้ี่มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเป็นอยา่งดีก่อน จึงจะท าใหเ้ป็นบาร์เทนเดอร์ที่ดีได ้
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถอธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 
2.2 สามารถบอกค าจ  ากดัความของสปิริต 
2.3 สามารถระบุประเภทของเหลา้สปิริต/ลิเคอร์ 
2.4 สามารถสรุปการก าเนิดสุรา 
2.5 สามารถบอกประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 
2.6 สามารถจ าแนกประเภทเคร่ืองด่ืมได ้
2.7 สามารถเขียนแผนภูมิเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถอธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 
3.1.2 สามารถบอกค าจ  ากดัความของสปิริต 
3.1.3 สามารถระบุประเภทของเหลา้สปิริต/ลิเคอร์ 
3.1.4 สามารถสรุปการก าเนิดสุรา 
3.1.5 สามารถบอกประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจ าแนกประเภทเคร่ืองด่ืมได ้
3.2.2 สามารถเขียนแผนภูมิเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 



 25 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่2 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนแสดงความสนใจและเห็นถึงความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
3.3.2 ผูเ้รียนเห็นถึงประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 
3.3.3 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อรายวชิาและครูผูส้อน 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1.1 ประเภทเคร่ืองด่ืม  
4.1.2 ค าจ  ากดัความของสปิริต (Spirit) หรือลิเคอร์ (Liquor) 
4.1.3 ประเภทของเหลา้สปิริต (Spirit) หรือลิเคอร์ (Liquor) 
4.1.4 การก าเนิดสุรา 
4.1.5 ประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1. แจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
5.1.2. ให้นักเรียนท าแบบประเมินก่อนเรียน เร่ืองความ รู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที เพื่อ

วเิคราะห์เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน 
5.1.3. ถามค าถามเพือ่ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1. สุ่มนกัเรียนให้ออกมาพูดถึงประโยชน์และโทษของสุราเมรัย จากนั้นครูโยงเน้ือหาเขา้สู่บทเรียนเร่ือง

ของเคร่ืองด่ืมที่จ  าเป็นตอ้งรู้ 
5.2.2. ใชต้  าราเรียนประกอบการสอน หวัขอ้เร่ือง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
5.2.3. แบ่งกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน ท ากิจกรรมร่วมกันเร่ือง ความรู้

เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5.2.4. สรุปประเด็นส าคญัร่วมกนักบันกัเรียน โดยใชส่ื้อ Power Point ประกอบการสอน เร่ืองความรู้เบื้องตน้

เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่2 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ 

5.3 การสรุป 
5.3.1. ใหน้กัเรียนถามค าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2. ท าแบบฝึกหดัของบทเรียน เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
5.3.3. ท าแบบประเมินหลงัเรียน เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 5 นาท ี

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
2) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ืองความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1 ต าราเรียนประกอบการสอน วิชา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวข้อเร่ือง ความรู้เก่ียวกับ

เคร่ืองด่ืม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
6.1.2 ใบงานที่ 2 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่2 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1 ส่ือ Power Point เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม จดัท าโดยครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2 ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3 โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
ใบงานที่ 2 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
9.2 ขณะเรียน 

9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
9.3.1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9.3.2. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ืองความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่2 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าค าช้ีแจง   1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
1. พนกังานผสมเคร่ืองด่ืมเรียกวา่อะไร 

ก. Beverage                                                ข. Bar Beer 
ค. Brandy                                                    ง. Bartender 

2. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูมี่ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. Soft Drinks                                              ข. Hard Drinks 
ค. Beverage Drinks                                      ง. Alcoholic Drinks 

3. เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูมี่ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. Non - alcoholic                                        ข. Soft Drinks 
ค. Brandy                                                      ง. Hard Drinks 

4. เหลา้ที่มีดีกรีระหวา่ง 35, 45, 75 เหมาะส าหรับร่างกายมนุษย ์หมายถึงขอ้ใด 
ก. Liquor                                                      ข. Gin 
ค. Vodka                                                       ง. Eau de Vix 

5. เหลา้ประเภทน้ีผลิตจากมนัฝร่ังและขา้วสาลี หมายถึงขอ้ใด 
ก. Brandy                                                      ข. Whisky 
ค. Vodka                                                       ง. Rum 

6. ผลิตจากองุ่นหรือเหลา้องุ่น และผลไมต่้างๆ เช่น พชี เชอร์ร่ี แอปเป้ิล หมายถึงขอ้ใด 
ก. Whisky                                                     ข. Brandy 
ค. Vodka                                                       ง. Tequila 

7. เหลา้ที่ไดจ้าการหมกั เช่น เบียร์ เหลา้องุ่น มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. น ้ าโสม                                                      ข. สุรา 
ค. น ้ าจณัฑ ์                                                    ง. เมรัย 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

8. เหลา้ที่ไดจ้ากการหมกั แลว้น าไปกลัน่ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. สุรา                                                           ข. น ้ าโสม 
ค. น ้ าจณัฑ ์                                                    ง. เบียร์ 

9. ขอ้ใด คือ ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์
ก. ช่วยใหเ้ลือดสูบฉีด ใบหนา้สีชมพดููงาม   ข. ช่วยกระตุน้ใหท้  างานดีขึ้น 
ค. ท าใหมี้บุคลิกภาพเท่ห์ในงานสงัคม          ง. ใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น 

10. ขอ้ใด คือ โทษของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
ก. ท าใหเ้จริญอาหาร และช่วยระบบยอ่ยอาหาร         ข. กระตุน้การท างานของหวัใจมากไป 
 ค. ท  าใหคุ้ยสนุก เขา้สงัคมคนเมาได ้                            ง. ท  าใหเ้สียบุคลิกภาพ เป็นที่รังเกียจของสงัคม 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าค าช้ีแจง   1.  แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
1. พนกังานผสมเคร่ืองด่ืมเรียกวา่อะไร 

ก. Beverage                                                ข. Bar Beer 
ค. Brandy                                                    ง. Bartender 

2. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูมี่ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. Soft Drinks                                              ข. Hard Drinks 
ค. Beverage Drinks                                      ง. Alcoholic Drinks 

3. เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูมี่ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. Non - alcoholic                                        ข. Soft Drinks 
ค. Brandy                                                      ง. Hard Drinks 

4. เหลา้ที่มีดีกรีระหวา่ง 35, 45, 75 เหมาะส าหรับร่างกายมนุษย ์หมายถึงขอ้ใด 
ก. Liquor                                                      ข. Gin 
ค. Vodka                                                       ง. Eau de Vix 

5. เหลา้ประเภทน้ีผลิตจากมนัฝร่ังและขา้วสาลี หมายถึงขอ้ใด 
ก. Brandy                                                      ข. Whisky 
ค. Vodka                                                       ง. Rum 

6. ผลิตจากองุ่นหรือเหลา้องุ่น และผลไมต่้างๆ เช่น พชี เชอร์ร่ี แอปเป้ิล หมายถึงขอ้ใด 
ก. Whisky                                                     ข. Brandy 
ค. Vodka                                                       ง. Tequila 

7. เหลา้ที่ไดจ้าการหมกั เช่น เบียร์ เหลา้องุ่น มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. น ้ าโสม                                                      ข. สุรา 
ค. น ้ าจณัฑ ์                                                    ง. เมรัย 



 32 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

8. เหลา้ที่ไดจ้ากการหมกั แลว้น าไปกลัน่ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. สุรา                                                           ข. น ้ าโสม 
ค. น ้ าจณัฑ ์                                                    ง. เบียร์ 

9. ขอ้ใด คือ ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์
ก. ช่วยใหเ้ลือดสูบฉีด ใบหนา้สีชมพดููงาม   ข. ช่วยกระตุน้ใหท้  างานดีขึ้น 
ค. ท าใหมี้บุคลิกภาพเท่ห์ในงานสงัคม          ง. ใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น 

10. ขอ้ใด คือ โทษของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
ก. ท าใหเ้จริญอาหาร และช่วยระบบยอ่ยอาหาร         ข. กระตุน้การท างานของหวัใจมากไป 
ค. ท าใหคุ้ยสนุก เขา้สงัคมคนเมาได ้                             ง. ท  าใหเ้สียบุคลิกภาพ เป็นที่รังเกียจของสงัคม 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

เฉลยแบบ 
ทดสอบ 

ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ก 

2. ก 

3. ง 

4. ก 

5. ค 

6. ข 

7. ง 

8. ก 

9. ง 

10. ง 

1. ก 

2. ก 

3. ง 

4. ก 

5. ค 

6. ข 

7. ง 

8. ก 

9. ง 

10. ง 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 7 ขอ้ 

                    2.  ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่งประกอบ)  
ตอบแบบสั้น 

                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 10 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. อธิบายประเภทของเคร่ืองด่ืม 

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

.................................................................................................................................................................................. 
2. อธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 

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

.................................................................................................................................................................................. 
3. อธิบายค าจ  ากดัความของสปิริต/ ลิเคอร์ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
4. แบ่งประเภทของเหลา้สปิริต/ ลิเคอร์ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
5. สรุปการก าเนิดสุรา 

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

.................................................................................................................................................................................. 
6. อธิบายประโยชน์ และโทษของสุราเมรัย 

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

.................................................................................................................................................................................. 
7. สรุปโทษของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 2 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

1. อธิบายประเภทของเคร่ืองด่ืม 
ประเภทของเคร่ืองด่ืม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่(Soft Drinks) 
2. เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่(Hard Drinks) 

2. อธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 
แผนภูมิเคร่ืองด่ืม คือ แผนภูมิที่บอกถึงประเภท หรือกรรมวิธีการท าต่าง ๆ ของเคร่ืองด่ืมทั้งที่มีแอลกอฮอล์และ

ไม่มีแอลกอฮอล ์
3. อธิบายค าจ  ากดัความของสปิริต/ ลิเคอร์ 

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ โดยเป็นเคร่ืองด่ืมที่ได้มาจากการหมักและน าไปกลั่น จากธัญพืชต่าง ๆ หลายชนิด
รวมกนั 
4. แบ่งประเภทของเหลา้สปิริต/ ลิเคอร์ 

1. Whisk(e)y     2. Brandy     3. Rum     4. Gin 
5. Vodka           6. Tequila    7. Aquavit, Eau de Vix, Fruit Brandy 

5. สรุปการก าเนิดสุรา 
      สุรามีมาตั้งแต่สมยัโบราณกาลหลายร้อยปีมาแลว้ เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยแท ้โดยมนุษยส์ังเกตและเรียนรู้จาก
สตัวต่์าง ๆ ในป่า ที่ด่ืมน ้ าจากผลไมต่้าง ๆ ที่หล่นลงมาหมกับนพื้น จึงไดส้งัเกตและคิดคน้ดดัแปลงมาจนเกิดเป็นสุรา
ขึ้น 
6. อธิบายประโยชน์ และโทษของสุราเมรัย 

ประโยชน์ คือ ใหพ้ลงังานต่อร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร กระตุน้หวัใจใหเ้ลือดสูบฉีด ท าให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น 
เป็นตน้ 

โทษ คือ เป็นส่ิงเสพติด เป็นพษิต่อร่างกาย ขาดสติสมัปชญัญะ เป็นตน้ 
7. สรุปโทษของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
      เป็นส่ิงเสพยติ์ด เป็นพษิต่อระบบประสาท ท าใหเ้ป็นโรคเหน็บชา, เป็นพษิต่อกระเพาะอาหารและล าไส้, เป็นพิษ
ร้ายแรงต่อโรคความดันโลหิตสูง, ด่ืมมากท าให้ขาดสติสัมปชญัญะ เสียบุคลิกภาพ ขาดความรับผิดชอบและเป็นที่
รังเกียจของสงัคม, ด่ืมมากจนติดเป็นนิสยั ท  าใหเ้ป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง ตบัไตพิการได ้และท าให้เกิดหน้ีสิน เสียงาน 
เสียอนาคตได ้
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 2 

หน่วยที่ 2 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ เพื่อ... 
1. รู้จ  าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมได ้
2. อธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืมได ้
3. ระบุประเภทของเหลา้สปิริต/ ลิเคอร์ได ้
4. สรุปถึงตน้ก าเนิดของสุราได ้
5. บอกถึงประโยชน์และโทษของสุราเมรัยได ้

ค าช้ีแจง 
ให้นักเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ศึกษาในต าราเรียนและคน้ควา้เพิ่มเติม เร่ือง ความรู้เก่ียวกับ

เคร่ืองด่ืม ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
1. จ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. อธิบายแผนภูมิเคร่ืองด่ืม 
3. ระบุประเภทของเหลา้สปิริต/ ลิเคอร์ 
4. สรุปตน้ก าเนิดของสุรา 
5. บอกถึงประโยชน์และโทษของสุราเมรัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ีนิ่ยมใชใ้นงานจดัเล้ียง ในหอ้งอาหาร หรือบาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 

กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. น ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้(Syrup and Every Kinds of Juice) 
2. น ้ าโซดา น ้ าอาร์ทิฟิเซียล น ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าหวาน 
3. ชา (Tea) 
4. กาแฟ (Coffee) 
การท าธุรกิจดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และโรงแรม จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดเคร่ืองด่ืมทั้ง 4 ประเภท เพือ่น ามา

บริการลูกคา้ต่อไป 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลไ์ด ้
2.2 สามารถอธิบายความหมายของชา 
2.3 สามารถระบุสารประกอบของใบชา 
2.4 สามารถสรุปความเป็นมาของกาแฟ 
2.5 สามารถอธิบายสารประกอบของเมล็ดกาแฟ 
2.6 สามารถจ าแนกประเภทของชาและกาแฟ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลไ์ด ้
3.1.2 สามารถอธิบายความหมายของชา 
3.1.3 สามารถระบุสารประกอบของใบชา 
3.1.4 สามารถสรุปความเป็นมาของกาแฟ 
3.1.5 สามารถอธิบายสารประกอบของเมล็ดกาแฟ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจ าแนกประเภทของชาและกาแฟ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้ 
3.3.2 ผูเ้รียนตั้งใจฟังอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 
3.3.3 ผูเ้รียนเห็นถึงความ ส าคญัของเคร่ืองที่ไม่มีแอลกอฮอลแ์ต่ละชนิด 
3.3.4 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อรายวชิาและครูผูส้อน 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1.1 น ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้(SYRUP AND EVERY KINDS OF JUICE)  
4.1.2 น ้ าโซดา น ้ าอาร์ทิฟิเซียล น ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าหวาน  
4.1.3 ชา (TEA)  
4.1.4 กาแฟ (COFFEE) 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1 แจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
5.1.2 ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินก่อนเรียน เร่ืองเคร่ือง ด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 10 ขอ้ 

 เวลา10 นาที เพือ่วเิคราะห์เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน 
5.1.3 ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกถึงประเภทหรือชนิดของเคร่ืองด่ืมยอดนิยมที่ขายดีที่สุดทั้งในประเทศไทย 

 และต่างประเทศ 
 5.2 การเรียนรู้ 

5.2.1 ใชต้  าราเรียนประกอบการสอน หวัขอ้เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
5.2.2 แบ่งกลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน ท ากิจกรรมร่วมกนัเร่ือง เคร่ืองด่ืม 

 ประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

5.2.3 สรุปประเด็นส าคญัร่วมกันกบันักเรียน โดยใชส่ื้อ Power Point ประกอบการสอน เร่ือง เคร่ืองด่ืม 
ประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

5.2.4 ใหน้กัเรียนแต่ละคนลงมือปฏิบติังาน เร่ือง การเลือกเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหาร  
กลางวนัแลว้ส่งทา้ยชัว่โมง 

5.3 การสรุป 
5.3.1 ใหน้กัเรียนถามค าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2 ท  าแบบฝึกหดัของบทเรียน เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
5.3.3 ท  าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาที 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
2) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1 ต าราเรียนประกอบการสอน วิชา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวขอ้เร่ือง ความรู้เก่ียวกับ

เคร่ืองด่ืม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
6.1.2 ใบงานที่ 3 เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
6.1.3 ใบงานที่ 4 เร่ือง การเลือกเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนั 

 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1 ส่ือ Power Point เร่ือง เคร่ืองด่ืมประ เภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์จดัท าโดยครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2 ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3 โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลข์องจริง 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1.  ใบงานที่ 3 เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
7.1.2.  ใบงานที่ 4 เร่ือง การเลือกเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนั 
7.1.3. ต าราเรียนประกอบการสอน วิชา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวข้อเร่ือง ความรู้เก่ียวกับ

เคร่ืองด่ืม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกับวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
9.2 ขณะเรียน 

9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
9.3.1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9.3.2. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่3 – 4  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ี่นิยมใชใ้นงานจดัเล้ียงคือขอ้ใด 

ก. น ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าหวาน                                 ข. น ้ าผลไม ้น ้ าเช่ือม 
ค. ชา กาแฟ                                                           ง. ถูกทุกขอ้ 

2. น ้ าเช่ือมธรรมดา โดยน ามาละลายน ้ า สามารถน าไปปรุงรสชาติของเคร่ืองด่ืม และอาหารบางชนิดได ้หมายถึงขอ้
ใด 

ก. Orange                                                              ข. Syrup 
ค. Punch                                                                ง. Juice 

3. น ้ าเช่ือมที่มีการปรุงแต่งรส สี กล่ินของผลไมท้ี่ไดจ้ากการสังเคราะห์ลงไป เพื่อให้ไดน้ ้ าเช่ือมผลไมท้ี่มีกล่ิน และ
รสชาติ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. น ้ าเช่ือมผลไม ้                                                   ข. น ้ าผลไมส้ด 
ค. น ้ าผลไมก้ระป๋อง                                               ง. น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ 

4. เป็นเคร่ืองด่ืมที่ไดจ้ากการผสมระหวา่งเกลือโซเดียม ไบคาร์บอเนต กบัน ้ า หมายถึงขอ้ใด 
ก. น ้ าแร่ธรรมชาติ                                                   ข. น ้ าตาล 
ค. น ้ าโซดา                                                              ง. น ้ าหวาน 

5. ขอ้ใดจดัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่
ก. Beer                                                                    ข. Liquor 
ค. Natural Water                                                     ง. Wine 

6. เป็นองคป์ระกอบส าคญัรองลงมาจากน ้ า มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. น ้ าตาล                                                                ข. กรด 
ค. เกลือแร่                                                               ง. น ้ าอาร์ทิฟิเซียล 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

7. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ที่ของกรด 
ก. เพิม่รสแหลมของน ้ าตาล                                    ข. เพิม่คุณสมบติัการแกก้ระหาย 
ค. เพิม่อายกุารเก็บรักษา                                         ง. เพิม่รสเปร้ียว และฝาด 

8. การน าใบชามาท าให้เห่ียวจนอ่อนนุ่ม ใช้เคร่ืองกล้ิงทบั เพื่อปลดปล่อยเอนไซม์ที่ช่วยให้เกิดการหมักใบชา 
หมายถึงขอ้ใด 

ก. Green Tea                                                          ข. Herbal Tea 
ค. Black Tea                                                           ง. Yunnan Tea 

9. ขอ้ใด คือ สารประกอบของใบชา 
ก. สารเทอิน                                                            ข. แทนนิน 
ค. วติามิน                                                                ง. ถูกทุกขอ้ 

10. เป็นสารที่ท  าใหก้าแฟมีรสฝาด ถา้แช่กาแฟไวใ้นน ้ านานเกินไป มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. แทนนิน                                                              ข. คาร์โบไฮเดรต 
ค. สารเทอิน                                              ง. วิตามิน 

 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ี่นิยมใชใ้นงานจดัเล้ียงคือขอ้ใด 

ก. น ้ าแร่ธรรมชาติ น ้ าหวาน                                 ข. น ้ าผลไม ้น ้ าเช่ือม 
ค. ชา กาแฟ                                                           ง. ถูกทุกขอ้ 

2. น ้ าเช่ือมธรรมดา โดยน ามาละลายน ้ า สามารถน าไปปรุงรสชาติของเคร่ืองด่ืม และอาหารบางชนิดได ้หมายถึงขอ้
ใด 

ก. Orange                                                              ข. Syrup 
ค. Punch                                                                ง. Juice 

3. น ้ าเช่ือมที่มีการปรุงแต่งรส สี กล่ินของผลไมท้ี่ไดจ้ากการสังเคราะห์ลงไป เพื่อให้ไดน้ ้ าเช่ือมผลไมท้ี่มีกล่ิน และ
รสชาติ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. น ้ าเช่ือมผลไม ้                                                   ข. น ้ าผลไมส้ด 
ค. น ้ าผลไมก้ระป๋อง                                               ง. น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ 

4. เป็นเคร่ืองด่ืมที่ไดจ้ากการผสมระหวา่งเกลือโซเดียม ไบคาร์บอเนต กบัน ้ า หมายถึงขอ้ใด 
ก. น ้ าแร่ธรรมชาติ                                                   ข. น ้ าตาล 
ค. น ้ าโซดา                                                              ง. น ้ าหวาน 

5. ขอ้ใดจดัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่
ก. Beer                                                                    ข. Liquor 
ค. Natural Water                                                     ง. Wine 

6. เป็นองคป์ระกอบส าคญัรองลงมาจากน ้ า มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. น ้ าตาล                                                                ข. กรด 
ค. เกลือแร่                                                               ง. น ้ าอาร์ทิฟิเซียล 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

7. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนา้ที่ของกรด 
ก. เพิม่รสแหลมของน ้ าตาล                                    ข. เพิม่คุณสมบติัการแกก้ระหาย 
ค. เพิม่อายกุารเก็บรักษา                                         ง. เพิม่รสเปร้ียว และฝาด 

8. การน าใบชามาท าให้เห่ียวจนอ่อนนุ่ม ใช้เคร่ืองกล้ิงทบั เพื่อปลดปล่อยเอนไซม์ที่ช่วยให้เกิดการหมักใบชา 
หมายถึงขอ้ใด 

ก. Green Tea                                                          ข. Herbal Tea 
ค. Black Tea                                                           ง. Yunnan Tea 

9. ขอ้ใด คือ สารประกอบของใบชา 
ก. สารเทอิน                                                            ข. แทนนิน 
ค. วติามิน                                                                ง. ถูกทุกขอ้ 

10. เป็นสารที่ท  าใหก้าแฟมีรสฝาด ถา้แช่กาแฟไวใ้นน ้ านานเกินไป มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. แทนนิน                                                              ข. คาร์โบไฮเดรต 
ค. สารเทอิน                                              ง. วิตามิน 

 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

เฉลย
แบบทดสอบ 
ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

 
เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยแบบประเมินหลังเรียน 

11. ง 

12. ข 

13. ก 

14. ค 

15. ค 

16. ก 

17. ค 

18. ค 

19. ง 

20. ก 

11. ง 

12. ข 

13. ก 

14. ค 

15. ค 

16. ก 

17. ค 

18. ค 

19. ง 

20. ก 
 



 49 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 10 ขอ้ 

                    2.  ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่งประกอบ)  
ตอบแบบสั้น 

                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 10 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ี่นิยมใชใ้นงานจดัเล้ียง หรือในห้องอาหาร บาร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่
อะไรบา้ง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
2. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้สามารถแบ่งเป็นหลายชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
3. อธิบายน ้ าผลไมก้ระป๋อง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
4. อธิบายน ้ าแร่ธรรมชาติ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
5. หนา้ที่ของกรด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
6. ชา แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

7. ใบชามีสารประกอบอะไรบา้ง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

8. กาแฟอะไรที่ไดรั้บความนิยมวา่เป็นสายพนัธุดี์ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

9. กาแฟสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

10. เมล็ดกาแฟมีสารประกอบที่ท  าใหเ้กิดกล่ิน รส และคุณสมบติัอะไรบา้ง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ี่นิยมใชใ้นงานจดัเล้ียง หรือในห้องอาหาร บาร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่
อะไรบา้ง 

1. น ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้
2. น ้ าโซดา น ้ าอาร์ทิฟิเชียล น ้ าแร่ธรรมชาติ และน ้ าหวาน 
3. ชา 
4. กาแฟ 

2. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้สามารถแบ่งเป็นหลายชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1. น ้ าเช่ือม และน ้ าเช่ือมผลไม ้
2. น ้ าผลไมส้ด 
3. น ้ าผลไมก้ระป๋อง 
4. น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ 

3. อธิบายน ้ าผลไมก้ระป๋อง 
    น ้ าผลไมท้ี่มีการปรุงแต่งบางส่วนในดา้นสี กล่ิน และรสชาติ แลว้ผา่นกระบวนการผลิตและบรรจุกระป๋อง 

4. อธิบายน ้ าแร่ธรรมชาติ 
    เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีสารพวกเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสมอยูด่ว้ย 

5. หนา้ที่ของกรด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1. ท  าใหเ้กิดรสเปร้ียวและฝาด 
2. เสริมรสชาติใหน่้าด่ืม 
3. เพิม่คุณสมบติัในการแกก้ระหาย 
4. เพิม่รสแหลมของน ้ าตาล 
5. ท าหนา้ที่กนับูดเสีย 

6. ชา แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1. ชาด า             2. ชาเขียว             3. ทิซานหรือชาสมุนไพร 

7. ใบชามีสารประกอบอะไรบา้ง 
1. สารเทอิน      2. สารแทนนิน     3. วติามิน 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 3 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

8. กาแฟอะไรที่ไดรั้บความนิยมวา่เป็นสายพนัธุดี์ 
    กาแฟพนัธุอ์ะราบิคา 

9. กาแฟสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
    กาแฟแองโกลาน กาแฟบราซิเลียน การแฟบูรันดี กาแฟคอสตาริกา้ กาแฟโคลมัเบียน กาแฟคาเมอรูน การแฟ

คิวบาน กาแฟโดมินิกนั กาแฟอินเดีย กาแฟจาไมกา้ กาแฟชวา กาแฟมอกกา กาแฟเปรู เป็นตน้ 
10. เมล็ดกาแฟมีสารประกอบที่ท  าใหเ้กิดกล่ิน รส และคุณสมบติัอะไรบา้ง 

1. กาเฟอีน      2. กรดคลอโรเจนิก      3. แทนนิน      4. สารประกอบอ่ืนๆ 
 



 53 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภททีไ่ม่มีแอลกอฮอล ์

ใบงานที่ 3 

หน่วยที่ 3 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. แบ่งประเภทของน ้ าเช่ือม น ้ าผลไมไ้ด ้
2. อธิบายถึงน ้ าโซดา น ้ าอาร์ทิฟิเชียล น ้ าแร่ธรรมชาติ และน ้ าหวานได ้
3. อธิบายความหมายของชาได ้
4. จ าแนกประเภทของชาได ้
5. ระบุสารประกอบของใบชาได ้
6. สรุปความเป็นมาของและประเภทของกาแฟได ้
7. อธิบายสารประกอบของเมล็ดกาแฟได ้

ค าช้ีแจง 
ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กนั ศึกษาในต าราเรียนและคน้ควา้เพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่

ไม่มีแอลกอฮอล ์ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
1. ประเภทของน ้ าเช่ือม น ้ าผลไม ้
2. น ้ าโซดา น ้ าอาร์ทิฟิเชียล น ้ าแร่ธรรมชาติ และน ้ าหวาน 
3. ชา 
4. กาแฟ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนั 

ใบงานที่ 4 

หน่วยที่ 3 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนั 
2. ก าหนดรายการเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนัได ้

ค าช้ีแจง 
ใหน้กัเรียนเลือกเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนั สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยั

แห่งหน่ึง ซ่ึงส่วนมากเป็นผูใ้หญ่อายรุะหวา่ง 50 ปีขึ้นไป ในการจดังานเล้ียงจะมีการสังสรรคก์นัในช่วงแรกที่ห้อง
รับรอง ก่อนจะยา้ยไปรับประทานอาหารอีกห้องหน่ึง ให้นักเรียนเลือกเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมกบัช่วงเวลาในการ
สงัสรรคใ์นหอ้งรับรอง และในช่วงเวลาที่รับประทานอาหาร โดยให้เหตุผลประกอบ เคร่ืองด่ืมควรมีหลากหลาย
ชนิดใหผู้ร่้วมงานเลือกด่ืมได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีเอทิลแอลกอฮอลผ์สมอยู ่ไดแ้ก่ สุรา และเมรัย แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิ

กดระบบประสาทส่วนกลาง ผูท้ี่กินเหลา้ในปริมาณไม่มาก จะรู้สึกผอ่นคลาย เน่ืองจากแอลกอฮอลไ์ปกดจิตใตส้ านึก
ที่คอยควบคุมตนเองอยู่ แต่เม่ือกินมากขึ้นก็จะกดสมองบริเวณอ่ืนๆ ท าให้เสียการทรงตวั พูดไม่ชัด จนแมก้ระทัง่
หมดสติในที่สุด 

เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีผลิตจากวตัถุดิบที่มีส่วนประกอบของน ้ าตาลมาหมกั และเติมยสีตล์งไปเพือ่ใหย้สีตกิ์นน ้ าตาล 
ที่อยูใ่นวตัถุดิบ และเปล่ียนใหก้ลายเป็นแอลกอฮอล ์(https://th.wikipedia.org/wiki/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล)์ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถอธิบายเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ทไวน์ได ้
2.2 สามารถอธิบายเร่ืองเหลา้ด่ืมก่อนอาหารประเภทแอพเพอริทีฟ และสเปเชียล และแอพเพอริทีฟได ้
2.3 สามารถบอกชนิดของเหลา้ลิเคอร์ได ้
2.4 สามารถอธิบายประเภทของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มานยคัได ้
2.5 สามารถบอกลกัษณะและประเภทของลิเคียวหรือเหลา้หวานได ้
2.6 สามารถบอกประเภท ตรายีห่อ้และแหล่งผลิตแชมเปญได ้
2.7 สามารถอธิบายช่ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่มีผูนิ้ยมด่ืมจากประเทศต่างๆ ได ้
2.8 สามารถแสดงล าดบัขั้นตอนแสดงขบวนการผลิตเหลา้ไวน์ได ้
2.9 สามารถแสดงล าดบัขั้นตอนการผลิตมอลท ์วสิก้ี เกรนวสิก้ี และวสิก้ีทัว่ๆ ไป 
2.10 สามารถล าดบัเร่ืองกรรมวธีิการผลิตและหลกัการเก็บรักษาเบียร์ได ้

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถอธิบายเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ทไวน์ได ้
3.1.2 สามารถอธิบายเร่ืองเหลา้ด่ืมก่อนอาหารประเภทแอพเพอริทีฟ และสเปเชียล และแอพเพอริทีฟได ้
3.2.3 สามารถบอกชนิดของเหลา้ลิเคอร์ได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

3.1.4 สามารถอธิบายประเภทของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มานยคัได ้
3.1.5 สามารถบอกลกัษณะและประเภทของลิเคียวหรือเหลา้หวานได ้
3.1.6 สามารถบอกประเภท ตรายีห่อ้และแหล่งผลิตแชมเปญได ้
3.1.7 สามารถอธิบายช่ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่มีผูนิ้ยมด่ืมจากประเทศต่างๆ ได ้

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถแสดงล าดบัขั้นตอนแสดงขบวนการผลิตเหลา้ไวน์ได ้
3.2.2 สามารถแสดงล าดบัขั้นตอนการผลิตมอลท ์วสิก้ี เกรนวสิก้ี และวสิก้ีทัว่ๆ ไป 
3.2.3 สามารถล าดบัเร่ืองกรรมวธีิการผลิตและหลกัการเก็บรักษาเบียร์ได ้

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนแสดงความสนใจในเร่ืองประเภทของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และเกิดความกระตือรือร้น 
         ใฝ่เรียนรู้ 
3.3.2 ผูเ้รียนตั้งใจฟังอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 
3.3.3 ผูเ้รียนเห็นถึงความ ส าคญัของเคร่ืองที่มีแอลกอฮอลแ์ต่ละชนิด 
3.3.4 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อรายวชิาและครูผูส้อน 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1 ดีเสิร์ท ไวน์ (Dessert Wine) 
4.2 แอพเพอริทีฟ และสเปเชียล แอพเพอริทีฟ (Group of Aperitif Drinks and Special Aperitif) 
4.3 เหลา้ลิเคอร์ (Group of Liquor) 
4.4 บร่ันดี คอนยคั และอาร์มานยคั (Group of Brandy Cognac Armagnac) 
4.5 ลิเคียวหรือเหลา้หวาน (Liqueur or Sweetened Spirit) 
4.6 เบียร์ (Beer) แชมเปญ (Champagne) ไวน์ (Wine) 
4.7 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ่ื์นๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1. ทบทวนความรู้ในหน่วยที่ 3 
5.1.2. แจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
5.1.3. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินก่อนเรียน เร่ืองเคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล์ จ  านวน 20 ขอ้ 

เวลา 10 นาที เพือ่วเิคราะห์เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน 
5.1.4. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกช่ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่ตนเองรู้จกั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
5.1.5. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 

 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1. ใชต้  าราเรียนประกอบการสอน หวัขอ้เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล์ 
5.2.2. อธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ท ไวน์ และล าดบัขั้นตอนแสดงขบวนการผลิตเหลา้ไวน์โดยใช้

ส่ือ Power Point พร้อมน าตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ท ไวน์มาให้นักเรียนศึกษา แลว้ให้นักเรียน
ซกัถาม 

5.2.3. อธิบายเร่ืองเหลา้ด่ืมก่อนอาหารประเภทแอพ  เพอริทีฟ และสเปเชียล และแอพเพอริทีฟ พร้อมน า
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 

5.2.4. ให้นักเรียนช่วยกันบอกชนิดของเหล้าลิเคอร์ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม พร้อมน าตวัอย่างมาให้
นกัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ 

5.2.5. อธิบายพร้อมแสดงภาพล าดับขั้นตอนการผลิตมอลท์ วิสก้ี เกรน วิสก้ี และวิสก้ีทัว่ๆ ไป แล้วสุ่ม
ตวัอยา่งใหน้กัเรียนลุกขึ้นตอบค าถาม 

5.2.6. อธิบายเก่ียวกบัประเภทของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มานยคั พร้อมน าตวัอยา่งมาให้นักเรียนดู แลว้ให้
นกัเรียนซกัถาม 

5.2.7. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกลกัษณะและประเภทของลิเคียวหรือเหลา้หวาน จากนั้นครูสรุปอีกคร้ัง และ
น าตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

5.2.8. อธิบายล าดบักรรมวิธีการผลิตและหลกัการเก็บรักษาเบียร์ พร้อมภาพประกอบและน าตวัอยา่งเบียร์
ประเภทต่างๆ มาใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 

5.2.9. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกประเภท ตรายีห่อ้และแหล่งผลิตแชมเปญ จากนั้นครูสรุปอีกคร้ัง แลว้ตั้ง 
          ค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ 
5.2.10. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ท างานในใบงานที่ 5 แลว้ส่งทา้ยชัว่โมง 

5.3 การสรุป 
5.3.1. ใหน้กัเรียนถามค าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2. ท าแบบฝึกหดัของบทเรียน เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล์ 
5.3.3. ท าแบบประเมินหลงัเรียน เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาที 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
2) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวขอ้เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มี

แอลกอฮอล ์(ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
6.1.2. ใบงานที่ 5 เร่ือง การเลือกเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ทไวน์ แอพเพอริทีฟ และสเปเชียล แอพเพอริทีพ 

และลิเคอร์ 
 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1. ส่ือ Power Point เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล์ จดัท าโดย ครูครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2. ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3. โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลท์ี่เป็นส่ือของจริง 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวขอ้เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มี

แอลกอฮอล ์(ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
7.1.2. ใบงานที่ 5 เร่ือง การเลือกเคร่ืองด่ืมประเภทดีเสิร์ทไวน์ แอพเพอริทีฟ และสเปเชียล แอพเพอริทีพ 

และลิเคอร์ 
 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
9.2 ขณะเรียน 

9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
9.3.1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9.3.2. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ สอนคร้ังที ่5 – 6  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 20 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลส์ามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม 

ก. 3 กลุ่ม                                                      ข. 4 กลุ่ม 
ค. 5 กลุ่ม                                                      ง. 6 กลุ่ม 

2. พอร์ต ไวน์ (Port Wine) มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. เป็นเหลา้องุ่นที่ผลิตจากหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส สเปน อิตาลี เป็นตน้ 
ข. ผลิตจากผลเชอร์ร่ีผสมกบัความหวานจากองุ่น ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศสเปนตอนใต ้
ค. เป็นเหลา้องุ่นสีชาของประเทศโปตุเกส ส่วนใหญ่ใชใ้นการประกอบอาหาร 
ง. เป็นเหลา้ที่มีรสชาติของน ้ าตาลไหมผ้สมแบบเดียวกบั Malaga 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงเหลา้เชอร์ร่ีชนิดอะมนัติลลาโดไดถู้กตอ้งที่สุด 
ก. รสฝาด สีขาว                                           ข. รสหวานเล็กนอ้ย สีขาวอมเหลือง 
ค. รสหวานปานกลาง สีทอง                        ง. รสหวานจดั สีน ้ าตาลเขม้จดั 

4. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเหลา้เวอร์มุธ (Vermouth) 
ก. ใชด่ื้มก่อนอาหารเรียกน ้ ายอ่ย                                       ข. ใชผ้สมคอ็กเทล 
ค. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับผูท้ี่มีร่างกายซูบซีด      ง. แกอ้าการวงิเวยีนศีรษะ บ ารุงหวัใจ 

5. “กล่ินและรสชาติเหมือนยากฤษณากลัน่” มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. แอปเป้ิล บิทเทอร์ส                                  ข. ออเรนจ ์บิทเทอร์ส 
ค. แองกอสตูร่า บิทเทอร์ส                            ง. เลมอน บิทเทอร์ส 

6. เบอร์บนฉลากขวด พมิมส์คพั (Pimm’s Cup) No. 5 หมายถึงอะไร 
ก. ผลิตจากสกอตซ์                                        ข. ผลิตจากบร่ันดี 
ค. ผลิตจากไรย ์วสิก้ี แคนาเดียน                    ง. ผลิตจากวอดกา้ 

 



 64 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

7. เหลา้ยีห่อ้ Red Label หรือ Black Label จดัเป็นเหลา้ชนิดใด 
ก. ดีเสิร์ท ไวน์                                              ข. ลิเคอร์ 
ค. แอพเพอริทีฟ                                            ง. ลิเคียว 

8. อเมริกนั วสิก้ี ใชว้ตัถุดิบอะไรเป็นตวัหลกัในการผลิต 
ก. ขา้วโพด                                                   ข. ขา้วบาร์เลย ์
ค. ขา้วมอลท ์                                                ง. ขา้วไรย ์

9. ขอ้ใด ไม่ใช่ รายช่ือของ Canadian Whisky ที่มีช่ือเสียง 
ก. ซีแกรม คราวน์ โรยลั                                ข. แบล็ค เวลเวท็ 
ค. ลอร์ด คาลเวร์ิท                                           ง. โอลด ์เตอร์กี 

10. “เหลา้องุ่นขา้ว” หมายถึงขอ้ใด 
ก. ยนิ (Gin)                                                    ข. วอดกา้ (Vodka) 
ค. สาเก (Sake)                                                ง. รัม (Rum) 

11. บร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั ผลิตจากประเทศอะไร 
ก. อิตาลี                                                          ข. ฝร่ังเศส 
ค. โปตุเกส                                                      ง. สหรัฐอเมริกา 

12. ค าวา่ “Fine Champagne” บนฉลากติดขวดคอนยคั หมายถึงอะไร 
ก. การน าพนัธุอ์งุ่นจากสองทอ้งที่มาผสมรวมกนัในการผลิต 
ข. การเก็บ และการบ่มในถงัไมโ้อ๊ก 
ค. อายกุารหมกับ่ม 5 – 25 ปี 
ง. เหลา้บร่ันดีของฝร่ังเศสที่ผลิตจากแควน้คอนยคั 

13. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั 
ก. ด่ืมก่อนอาหาร หรือหลงัอาหารก็ได ้
ข. เป็นส่วนผสมที่ใชใ้นการปรุงอาหาร 
ค. แกอ่้อนเพลีย กระตุน้หวัใจ ช่วยใหเ้ลือดฉีดแรง 
ง. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับคนที่มีร่างกายซูบซีด 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

14. ทริเพลิ เซค (Triple Sec) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ผลิตจากผลคูราโซ่ ผสมดว้ยสม้รสหวานเจือจางแทบจะไร้สี 
ข. ไดจ้ากการหมกัของลูกพชี 
ค. ผลิตจากจนัทน์เทศ และสมุนไพรแอปแชงค ์มีกล่ินหอม 
ง. ผลิตจากหวัเหลา้สกอตซ์ วสิก้ี จากประเทศไอร์แลนด ์ผสมกบัน ้ าผึ้ง และเกสรดอกฮีทเตอร์ 

15. อะนิสเซ็ท (Anisette) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ผลิตจากผลคูราโซ่ ผสมดว้ยสม้รสหวานเจือจางแทบจะไร้สี 
ข. ไดจ้ากการหมกัของลูกพชี 
ค. ผลิตจากจนัทน์เทศ และสมุนไพรแอปแชงค ์มีกล่ินหอม 
ง. ผลิตจากหวัเหลา้สกอตซ์ วสิก้ี จากประเทศไอร์แลนด ์ผสมกบัน ้ าผึ้ง และเกสรดอกฮีทเตอร์ 

16. ขอ้ใดจดัวา่เป็น Extra Fine ทั้งหมด 
ก. แกรนด ์มาเนียร์, ครีมเดอ มองต,์ กลัเลียโน 
ข. อะนิสเซ็ท, คูราโซ่, แดรมบุยย ์

     ค. มาราสชิโน, ทริเพลิ เซค, ซาบร้า 
ง. ทีอา มาเรีย, อูซโซ่, ฟอร์มูลา ลิเคียว 

17. วตัถุดิบหลกัที่ใชท้  าเบียร์คือขอ้ใด 
ก. องุ่น                                                           ข. ขา้วโพด 
  ค. มอลท ์                                                       ง. รัม 

18. “เป็นเบียร์ชนิดพิเศษชนิดหน่ึงที่มีรสชาติเขม้ขน้ และมีรสหวานกว่าเบียร์ชนิดธรรมดาทัว่ไป” มีความหมาย
สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
    ก. เอล เบียร์                                                     ข. สเตาต ์เบียร์ 
 ค. ลาเกอร์ เบียร์                                               ง. บอค เบียร์ 

19. ขอ้ใดคือเบียร์ที่ผลิตในประเทศไทย 
    ก. Amstel                                                        ข. Kloster 
 ค. Heineken                                                    ง. Carlsberg 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

20. เหลา้ชนิดใดที่สามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคกระเพาะได ้
ก. เกตส์ซ                                                      ข. เกนเตียน 
ค. เจนเนเวอร์                                                 ง. สเตน็ทฮ์าเกน 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 20 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลส์ามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม 

ก. 3 กลุ่ม                                                      ข. 4 กลุ่ม 
ค. 5 กลุ่ม                                                      ง. 6 กลุ่ม 

2. พอร์ต ไวน์ (Port Wine) มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. เป็นเหลา้องุ่นที่ผลิตจากหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส สเปน อิตาลี เป็นตน้ 
ข. ผลิตจากผลเชอร์ร่ีผสมกบัความหวานจากองุ่น ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศสเปนตอนใต ้
ค. เป็นเหลา้องุ่นสีชาของประเทศโปตุเกส ส่วนใหญ่ใชใ้นการประกอบอาหาร 
ง. เป็นเหลา้ที่มีรสชาติของน ้ าตาลไหมผ้สมแบบเดียวกบั Malaga 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงเหลา้เชอร์ร่ีชนิดอะมนัติลลาโดไดถู้กตอ้งที่สุด 
ก. รสฝาด สีขาว                                           ข. รสหวานเล็กนอ้ย สีขาวอมเหลือง 
ค. รสหวานปานกลาง สีทอง                        ง. รสหวานจดั สีน ้ าตาลเขม้จดั 

4. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเหลา้เวอร์มุธ (Vermouth) 
ก. ใชด่ื้มก่อนอาหารเรียกน ้ ายอ่ย                                       ข. ใชผ้สมคอ็กเทล 
ค. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับผูท้ี่มีร่างกายซูบซีด      ง. แกอ้าการวงิเวยีนศีรษะ บ ารุงหวัใจ 

5. “กล่ินและรสชาติเหมือนยากฤษณากลัน่” มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. แอปเป้ิล บิทเทอร์ส                                  ข. ออเรนจ ์บิทเทอร์ส 
ค. แองกอสตูร่า บิทเทอร์ส                            ง. เลมอน บิทเทอร์ส 

6. เบอร์บนฉลากขวด พมิมส์คพั (Pimm’s Cup) No. 5 หมายถึงอะไร 
ก. ผลิตจากสกอตซ์                                        ข. ผลิตจากบร่ันดี 
ค. ผลิตจากไรย ์วสิก้ี แคนาเดียน                    ง. ผลิตจากวอดกา้ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

7. เหลา้ยีห่อ้ Red Label หรือ Black Label จดัเป็นเหลา้ชนิดใด 
ก. ดีเสิร์ท ไวน์                                              ข. ลิเคอร์ 
ค. แอพเพอริทีฟ                                            ง. ลิเคียว 

8. อเมริกนั วสิก้ี ใชว้ตัถุดิบอะไรเป็นตวัหลกัในการผลิต 
ก. ขา้วโพด                                                   ข. ขา้วบาร์เลย ์
ค. ขา้วมอลท ์                                                ง. ขา้วไรย ์

9. ขอ้ใด ไม่ใช่ รายช่ือของ Canadian Whisky ที่มีช่ือเสียง 
ก. ซีแกรม คราวน์ โรยลั                                ข. แบล็ค เวลเวท็ 
ค. ลอร์ด คาลเวร์ิท                                           ง. โอลด ์เตอร์กี 

10. “เหลา้องุ่นขา้ว” หมายถึงขอ้ใด 
ก. ยนิ (Gin)                                                    ข. วอดกา้ (Vodka) 
ค. สาเก (Sake)                                                ง. รัม (Rum) 

11. บร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั ผลิตจากประเทศอะไร 
ก. อิตาลี                                                          ข. ฝร่ังเศส 
ค. โปตุเกส                                                      ง. สหรัฐอเมริกา 

12. ค าวา่ “Fine Champagne” บนฉลากติดขวดคอนยคั หมายถึงอะไร 
ก. การน าพนัธุอ์งุ่นจากสองทอ้งที่มาผสมรวมกนัในการผลิต 
ข. การเก็บ และการบ่มในถงัไมโ้อ๊ก 
ค. อายกุารหมกับ่ม 5 – 25 ปี 
ง. เหลา้บร่ันดีของฝร่ังเศสที่ผลิตจากแควน้คอนยคั 

13. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั 
ก. ด่ืมก่อนอาหาร หรือหลงัอาหารก็ได ้
ข. เป็นส่วนผสมที่ใชใ้นการปรุงอาหาร 
ค. แกอ่้อนเพลีย กระตุน้หวัใจ ช่วยใหเ้ลือดฉีดแรง 
ง. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับคนที่มีร่างกายซูบซีด 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

14. ทริเพลิ เซค (Triple Sec) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ผลิตจากผลคูราโซ่ ผสมดว้ยสม้รสหวานเจือจางแทบจะไร้สี 
ข. ไดจ้ากการหมกัของลูกพชี 
ค. ผลิตจากจนัทน์เทศ และสมุนไพรแอปแชงค ์มีกล่ินหอม 
ง. ผลิตจากหวัเหลา้สกอตซ์ วสิก้ี จากประเทศไอร์แลนด ์ผสมกบัน ้ าผึ้ง และเกสรดอกฮีทเตอร์ 

15. อะนิสเซ็ท (Anisette) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ผลิตจากผลคูราโซ่ ผสมดว้ยสม้รสหวานเจือจางแทบจะไร้สี 
ข. ไดจ้ากการหมกัของลูกพชี 
ค. ผลิตจากจนัทน์เทศ และสมุนไพรแอปแชงค ์มีกล่ินหอม 
ง. ผลิตจากหวัเหลา้สกอตซ์ วสิก้ี จากประเทศไอร์แลนด ์ผสมกบัน ้ าผึ้ง และเกสรดอกฮีทเตอร์ 

16. ขอ้ใดจดัวา่เป็น Extra Fine ทั้งหมด 
ก. แกรนด ์มาเนียร์, ครีมเดอ มองต,์ กลัเลียโน 
ข. อะนิสเซ็ท, คูราโซ่, แดรมบุยย ์

     ค. มาราสชิโน, ทริเพลิ เซค, ซาบร้า 
ง. ทีอา มาเรีย, อูซโซ่, ฟอร์มูลา ลิเคียว 

17. วตัถุดิบหลกัที่ใชท้  าเบียร์คือขอ้ใด 
ก. องุ่น                                                           ข. ขา้วโพด 
  ค. มอลท ์                                                       ง. รัม 

18. “เป็นเบียร์ชนิดพิเศษชนิดหน่ึงที่มีรสชาติเขม้ขน้ และมีรสหวานกว่าเบียร์ชนิดธรรมดาทัว่ไป” มีความหมาย
สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
    ก. เอล เบียร์                                                     ข. สเตาต ์เบียร์ 
 ค. ลาเกอร์ เบียร์                                               ง. บอค เบียร์ 

19. ขอ้ใดคือเบียร์ที่ผลิตในประเทศไทย 
    ก. Amstel                                                        ข. Kloster 
 ค. Heineken                                                    ง. Carlsberg 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

20. เหลา้ชนิดใดที่สามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคกระเพาะได ้
ก. เกตส์ซ                                                      ข. เกนเตียน 
ค. เจนเนเวอร์                                                 ง. สเตน็ทฮ์าเกน 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลย
แบบทดสอบ 
ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

 
เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยแบบประเมินหลังเรียน 

1. ง 
2. ก 
3. ข 
4. ง 
5. ค 
6. ค 
7. ข 
8. ก 
9. ง 
10. ค 
11. ข 
12. ก 
13. ง 
14. ก 
15. ค 
16. ก 
17. ค 
18. ง 
19. ข 
20. ข 

1. ง 
2. ก 
3. ข 
4. ง 
5. ค 
6. ค 
7. ข 
8. ก 
9. ง 
10. ค 
11. ข 
12. ก 
13. ง 
14. ก 
15. ค 
16. ก 
17. ค 
18. ง 
19. ข 
20. ข 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 20 ขอ้ 

                    2.  ตอนที่ 1 ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่ง 

ประกอบ) ตอบแบบสั้น 

                    3. ตอนที่ 2 ใหอ้ธิบายค าศพัท ์(หมายถึง การแปลค าศพัท ์ขยายความ อธิบายเพิม่ ถา้มีตวัอยา่งให ้
ยกตวัอยา่งประกอบ) ตอบแบบสั้น 

                    4. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 20 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 
1. Dessert Wine แบ่งออกเป็นก่ีชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
2. ค าวา่ Port ไดม้าจากส่ิงใด จงอธิบาย 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
3. Vermouth ชนิดใดที่ผลิตจากประเทศอิตาลี ใชเ้วลาเก็บบ่มก่ีปี 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

4. อธิบายประโยชน์ของ Vermouth 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

5. อธิบายหลกัที่ส าคญัส าหรับกรรมวธีิตม้กลัน่สกอตซ์ วสิก้ี 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
6. การตม้กลัน่ แบบพรีเม่ียม สกอตซ์ แตกต่างจากการตม้กลัน่แบบสุพเีรียร์ สกอตซ์ อยา่งไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
7. อเมริกนั วสิก้ี ชนิดแรกที่ผลิตคืออะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
8. อธิบายขั้นตอนในการผลิตวสิก้ีทัว่ๆ ไป 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
9. Vodka มาจากภาษาอะไร และหมายถึงอะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
10. ประเทศใดมีอุตสาหกรรมการผลิตเหลา้รัมมาก และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

11. อธิบายบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั มาพอเขา้ใจ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

12. กรรมวธีิการผลิตคอนยคั และอามาร์ยคัแตกต่างกนัอยา่งไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
13. บอกประโยชน์ของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
14. Liqueur คืออะไร และมีก่ีประเภท 

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
15. บอกประโยชน์ของเหลา้หวาน (Liqueur) คืออะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
16. เบียร์กบัแชมเปญมีความแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

17. เบียร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คืออะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
18. การน าเอาขา้วมอลทท์ี่ไดม้าท าการบดใหล้ะเอียดกบัน ้ า ซ่ึงจะไดเ้ป็นสารละลาย เรียกวา่อะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
19. ขอ้ควรระวงัส าหรับการด่ืมแชมเปญคืออะไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
20. ไวน์ แบ่งออกเป็นก่ีชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

5 
แผ่นที่ 5 

ตอนที่ 2 
1. Dessert Wine 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
2. Aperitif 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
3. Whisky or Whiskey 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
4. Gin 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
5. Vodka 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
6. Rum 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

6 
แผ่นที่ 6 

7. Tequila 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
8. Armagnac 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
9. Liqueur Extra Fine 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
10. Hop 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
11. Sandy 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
12. Sake 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 4 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ตอนที่ 1 
1. Dessert Wine แบ่งออกเป็นก่ีชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
     แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. Port Wine     2. Sherry     3. Madeira     4. Malaga     5. Marsala 
2. ค าวา่ Port ไดม้าจากส่ิงใด จงอธิบาย 
     เป็นเหลา้องุ่นที่ผลิตจากหลายประเทศ เช่น โปตุเกส สเปน อิตาลี ฝร่ังเศส ฮงัการี และ Port wine ที่มีช่ือเสียงนิยม
ไปทัว่โลก ก็คือ เหลา้ที่ผลิตจากประเทศโปตุเกส ใชเ้วลาในการหมกับ่ม 2 ปี 
3. Vermouth ชนิดที่ผลิตจากประเทศอิตาลี ใชเ้วลาเก็บบ่มก่ีปี 
    Vermouth ชนิดที่ผลิตจากประเทศอิตาลี ใชเ้วลาเก็บบ่ม 2 ปี 
4. อธิบายประโยชน์ของ Vermouth 

1. ใชด่ื้มก่อนอาหารเพือ่เรียกน ้ ายอ่ย 
2. ใชผ้สมคอ็กเทล 

5. อธิบายหลกัที่ส าคญัส าหรับกรรมวธีิตม้กลัน่สกอตซ์ วสิก้ี 
     การใชถ่้านไมพ้ชีและควนั ซ่ึงสามารถช่วยใหส้กอตซ์ วสิก้ีมีกล่ินหอมช้ึน เม่ือผลิดเสร็จแลว้ก็จะท าการเก็บบ่มใน
ถงัไมโ้อ๊ก 
6. การตม้กลัน่ แบบพรีเม่ียม สกอตซ์ แตกต่างจากการตม้กลัน่แบบสุพเีรียร์ สกอตซ์ อยา่งไร 
     การตม้กลัน่แบบพรีเม่ียม สกอตซ์ ใชข้า้วมอลทเ์ป็นตวัหลกั เก็บบ่มในถงัไมโ้อ๊กชั้นดี ใชเ้วลาในการบ่มนาน
ตั้งแต่ 6 – 12 ปี ส่วนการตม้กลัน่แบบสุพเีรียร์ สกอตซ์ จะใชข้า้วบาร์เลยแ์ละขา้วสาลีเป็นหลกัในการผลิด ใชเ้วลเก็บ
บ่มเพยีง 3-5 ปี 
7. อเมริกนั วสิก้ี ชนิดแรกที่ผลิตคืออะไร 
     Old Crown ส่วนใหญ่จะมี 86 พรูฟ หรือ 43 ดีกรี 
8. อธิบายขั้นตอนในการผลิตวสิก้ีทัว่ๆ ไป 
     1. การท ามอลต้ิง (Malting)                            2. การท าแมชช่ิง (Mashing) 
     3. การหมกั (Fermenting)                               4. การกลัน่ (Distilling) 
     5. การบ่ม (Maturing) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 4 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

9. Vodka มาจากภาษาอะไร และหมายถึงอะไร 
     Vodka มาจากภษาชาวสลาฟ หมายถึง น ้ าแห่งชีวติ  
10. ประเทศใดมีอุตสาหกรรมการผลิตเหลา้รัมมาก และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง 
     ประเทศเปอร์โตริโก 
11. อธิบายบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั มาพอเขา้ใจ 
     1. บร่ันดี คือ เหลา้องุ่นโดยทัว่ไปของชาวฝร่ังเศส 
     2. คอนยคั คือ เหลา้บร่ันดีของฝร่ังเศส ผลิตจากมณฑลคอนยคั 
     3. อาร์มานยคั คือ หนึงในสองบร่ันดีที่ฝร่ังเศสผลิตและมีช่ือเสียงจากมณฑล อาร์มายคั  

12. กรรมวธีิการผลิตคอนยคั และอามาร์ยคัแตกต่างกนัอยา่งไร 
     กรรมวิธีการผลิตเหมือนกนั แต่แตกต่างกนัตรงที่ Cognac จะผ่านการกลัน่ 2 คร้ัง เก็บและบ่มในถงัไมโ้อ๊ก เร่ิม
จาก 3-5 ปี ไปจนถึง 25 ปี หรือมากกว่านั้น ส่วน Armagnac นั้นจะผ่านการกลัน่เพียงคร้ังเดียว ลกัษณะการเก็บบ่ม
และถงัไมจ้ะแตกต่างกนั โดยถงัไมโ้อ๊กที่ใชเ้ป็นชนิดพเิศษมีช่ือวา่ “Black Armagnac Oak”  
13. บอกประโยชน์ของบร่ันดี คอนยคั และอาร์มายคั 
     1. ใชด่ื้มก่อนอาหารหรือหลงัอาหารก็ได ้     2. ใชผ้สมคอ็กเทล 
     3. เป็นส่วนผสมที่ใชใ้นการปรุงอาหาร         4. แกอ่้อนเพลีย กระคุน้หวัใจ ช่วยใหเ้ลือดฉีดแรง 
14. Liqueur คืออะไร และมีก่ีประเภท 
     Liqueur คือ เหลา้ที่มีรสหวาน ใชด่ื้มหลงัอาหารและผสมคอ็กเทล แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
        1. Triple Sec 
        2. Liqueur Extra Fine 
15. บอกประโยชน์ของเหลา้หวาน (Liqueur) คืออะไร 
     ใชด่ื้มหลงัอาหารและผสมคอ็กเทล 
16. เบียร์กบัแชมเปญมีความแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
     เบียร์ เป็นผลผลิตที่ไดม้าจากการหมกัตวัของยสีตแ์ละธญัพืชต่างๆ ไดแ้ก่ ขา้วบาร์เลย ์ขา้วไรย ์ขา้วโพด ขา้วโอ๊ต 
หรือ Millet บางคร้ังขา้วมอลทก์็ถูกผสมลงไปดว้ย ส่วนแชมเปญ คือ ไวน์ชิดที่มีแก๊ส ที่เป็นผลผลิตที่ไดม้าจากองุ่น
ด าและองุ่นเขียว 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 4 

หน้าที ่
3 

แผ่นที่ 3 

17. เบียร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คืออะไร 
     1. เบียร์ขวดหรือเบียร์กระป๋อง      2. เบียร์สด 
18. การน าเอาขา้วมอลทท์ี่ไดม้าท าการบดใหล้ะเอียดกบัน ้ า ซ่ึงจะไดเ้ป็นสารละลาย เรียกวา่อะไร 
     วอร์ต (Wort) 
19. ขอ้ควรระวงัส าหรับการด่ืมแชมเปญคืออะไร 
     คือ ฟองแชมเปญจะท าให้คนด่ืมเมาเร็วกว่าไวน์ที่ไม่มีฟอง เพราะฟองแชมเปญจะท าให้แอลกอฮอล์ซึมเขา้เส้น
เลือดไดเ้ร็วกวา่ไวน์ที่ไม่มีฟอง 
20. ไวน์ แบ่งออกเป็นก่ีชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
      2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ไวน์ขาว และไวน์แดง 
 
ตอนที่ 2 
1. Dessert Wine 
     เหลา้จ าพวกเชอร์ร่ีและพอร์ต เป็นเหลา้ที่มีดีกรีอ่อน ๆ เหมาะส าหรับด่ืมก่อนหรือหลงัอาหาร 
2. Aperitif 
     เหลา้ที่จดัไวใ้นประเภทที่ใชด่ื้มก่อนอาหารส าหรับยอ่ย 
3. Whisky or Whiskey 
     เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์ลายชนิด ที่กลัน่จากธญัพชืซ่ึงหมกัเอาไว ้แลว้เก็บรักษาไวใ้นถงัไม ้
4. Gin 
     เหลา้สีขาว ที่มีกล่ินหอมของผลจูนิเปอร์ ท  ามาจากการ กลัน่ขา้วหรือ Grain และผสมกล่ินรสชาติของสมุนไพร 
และผลจูนิเปอร์ 
5. Vodka 
      เป็นเหลา้ที่หมกัจากขา้ว หรือมนัฝร่ังและออ้ยแลว้แต่วตัถุดิบของผูผ้ลิตประเทศนั้นๆ  ผ่านการกรองและดูดกล่ิน
จนเหลือสีเจือปนและกล่ินนอ้ยที่สุด 
6. Rum 
     เป็นเหลา้ที่กลัน่จากออ้ยหรือกากน ้ าตาล ผลิตมากตามหมู่เกาะฝ่ังทะเลคาร์ลิเบียน 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 4 

หน้าที ่
4 

แผ่นที่ 4 

7. Tequila 
     สุราพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่ผลิตจากตน้ " อากาเว ่" (Agave’) 
8. Armagnac 
     เป็นบร่ันดีที่ฝร่ังเศสผลิตและมีช่ือเสียง โดยผลิตในแควน้ อาร์มานยคั 
9. Liqueur Extra Fine 
     เป็นเหลา้ที่มีรสชาตินุ่มนวล เช่น Benedictine D.O.M. เป็นตน้ 
10. Hop 
     เป็นไมด้อกพนัธุไ์มเ้ล้ือยชนิดหน่ึงที่น ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์ 
11. Shandy 
     เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีการผสมระหวา่งเบียร์กบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกฮอลผ์สมอยู ่
12. Sake 
     เป็นเคร่ืองด่ืมพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่ น ผลิตขึ้นที่เมืองโอซากา้ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์

ใบงานที่ 5 
หน่วยที่ 4 หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมประเภท ดีเสิร์ทไวน์, แอพเพอรีทีฟ สเปเชียล, แอพเพอรีทีฟ และลิเคอร์ 
2. บอกชนิดหรือตรายีห่อ้ของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลไ์ด ้

ค าช้ีแจง 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 – 5 คน เลือกเคร่ืองด่ืมประเภท ดีเสิร์ทไวน์ , แอพเพอรีทีฟ สเปเชียล,          

แอพเพอรีทีฟ และลิเคอร์ ตรายีห่้อใดก็ได้มา 5 แบบ ไม่ซ ้ าประเภทกนั และให้ท  ารายงานสรุปรายละเอียด พร้อม
ภาพประกอบ ดงัน้ี 

1. ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. ช่ือตรายีห่อ้ 
3. ประเทศที่ผลิต 
4. ช่วงเวลาที่ควรด่ืม 
5. วธีิการด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

1. สาระส าคญั 
พนกังานผสมหรือบริการเคร่ืองด่ืมจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้(Bar Equipment) 

ในการบริการเคร่ืองด่ืม เพราะจะเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัจะส่งผลในการชกัจูงลูกคา้ให้มีความสนใจมาใชบ้ริการ 
ธุรกิจที่ตอ้งการสร้างมาตรฐานการบริการจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในการจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และของใช้ รวมทั้ง
การตกแต่งต่างๆ ในราคาสูง เน่ืองจากจะเป็นองค์ประกอบส าคญัของการสร้างบรรยากาศที่ท  าให้ลูกคา้เขา้มาใช้
บริการแลว้เกิดความประทบัใจ และอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก  (ท่ีมา: เอกสารชุดการสอนการจดัการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม, 2544) 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถอธิบายอุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ (Equipment and Stock) ได ้
2.2 สามารถบอกชนิดของแกว้ที่ควรมีไวป้ระจ าร้านหรือบาร์ได ้
2.3 สามารถอธิบายลกัษณะเคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) ได ้
2.4 สามารถอธิบายลกัษณะที่ตวงเหลา้ (Spirit Measure) ได ้
2.5 สามารถอธิบายลกัษณะเคร่ืองมือบดและตกัผลไมไ้ด ้
2.6 สามารถระบุอุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืม (Other Useful Items Include) ได ้
2.7 สามารถจ าแนกของตกแต่งเพือ่ความสวยงามได ้
2.8 สามารถใชเ้คร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการ 
      ผสมเคร่ืองด่ืม 
2.9 สามารถใชท้ี่ตวงเหลา้ (Spirit Measure) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการผสมเคร่ืองด่ืม 
2.10 สามารถใชเ้คร่ืองมือบดและตกัผลไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 
 

 
 



 84 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถอธิบายอุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ (Equipment and Stock) ได ้
3.1.2 สามารถบอกชนิดของแกว้ที่ควรมีไวป้ระจ าร้านหรือบาร์ได ้
3.1.3 สามารถอธิบายลกัษณะเคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) ได ้
3.1.4 สามารถอธิบายลกัษณะที่ตวงเหลา้ (Spirit Measure) ได ้
3.1.5 สามารถอธิบายลกัษณะเคร่ืองมือบดและตกัผลไมไ้ด ้
3.1.6 สามารถระบุอุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืม (Other Useful Items Include) ได ้
3.1.7 สามารถจ าแนกของตกแต่งเพือ่ความสวยงามได ้

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถใชเ้คร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม 
         มาตรฐานการผสมเคร่ืองด่ืม 
3.2.2 สามารถใชท้ี่ตวงเหลา้ (Spirit Measure) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการผสมเคร่ืองด่ืม 
3.2.3 สามารถใชเ้คร่ืองมือบดและตกัผลไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะใฝ่เรียนรู้ในเร่ืองของอุปกรณ์ในบาร์และวธีิการใชง้าน 
3.3.2 ผูเ้รียนตั้งใจฟังอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 
3.3.3 ผูเ้รียนเห็นถึงความ ส าคญัของการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมและบริการเคร่ืองด่ืม 
3.3.4 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อรายวชิาและครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1.1. อุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ (Equipment and Stock) 
4.1.2. แกว้ (Glass) 
4.1.3. เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer) 
4.1.4. ที่ตวงเหลา้ (Spirit Measure) 
4.1.5. เคร่ืองมือบดและตกัผลไม ้
4.1.6. อุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ (Other Useful Items Include) 
4.1.7. ของตกแต่งเพือ่ความสวยงาม 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1. ทบทวนความรู้ในหน่วยที่ 4 
5.1.2. แจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
5.1.3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
5.1.4. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.1.5. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1. ใชต้  าราเรียนประกอบการสอน หวัขอ้เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.2.2. อธิบายเก่ียวกับอุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ โดยใช้ส่ือ Power Point แลว้ตั้งค  าถามให้นักเรียน

ช่วยกนัตอบ 
5.2.3. อธิบายและน าตวัอย่างแก้วชนิดต่างๆ ที่ควรมีไวป้ระจ าร้านหรือบาร์มาให้นักเรียนศึกษา แล้วให้

นกัเรียนซกัถาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

5.2.4. อธิบายลกัษณะและวธีิการใชเ้คร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง พร้อมทั้งน าตวัอยา่งและสาธิตวิธีการใช้
เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม จากนั้นใหน้กัเรียนฝึกการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว 
โดยครูคอยแนะน า 

5.2.5. อธิบายลกัษณะและวธีิการใชท้ี่ตวงเหลา้ รวมทั้งเคร่ืองมือบดและตกัผลไม้ พร้อมทั้งน าตวัอยา่งและ
สาธิตวธีิการใชท้ี่ตวงเหลา้และเคร่ืองมือบดและตกัผลไม้ แลว้ให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียน
ฝึกการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว โดยครูคอยใหค้  าแนะน า 

5.2.6. ครูให้นักเรียนช่วยกันระบุอุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการบริการเคร่ืองด่ืม จากนั้นครูอธิบาย
เพิม่เติม พร้อมทั้งน าตวัอยา่งและสาธิตวิธีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืม 
แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม จากนั้นใหน้กัเรียนฝึกการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว โดยครูคอยใหค้  าแนะน า 

5.2.7. ครูให้นักเรียนช่วยกนัจ าแนกของตกแต่งเพื่อความสวยงามที่ใช้ในการบริการเคร่ืองด่ืม จากนั้นครู
สรุปอีกคร้ัง พร้อมน าตวัอยา่งของตกแต่งเพือ่ความสวยงามชนิดต่างๆ มาใหน้กัเรียนศึกษา 

5.2.8. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ท าใบงานที่ 6 กิจกรรมการฝึกทกัษะ (โดยการให้ความส าคญั
การท างานเป็นทีมงาน) แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

5.3 การสรุป 
5.3.1. ใหน้กัเรียนถามค าถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2. ท าแบบฝึกหดัของบทเรียน เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.3.3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 ขอ้  

ใชเ้วลา 10 นาที 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
2) แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอล ์
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หวัขอ้เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้

ในการผสมเคร่ืองด่ืม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
6.1.2. ใบงานที่ 6 กิจกรรมฝึกทกัษะ 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1. ส่ือ Power Point เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม จดัท าโดย ครูครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2. ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3. โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืมที่เป็นส่ือของจริง 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หวัขอ้เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้

ในการผสมเคร่ืองด่ืม (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
7.1.2. ใบงานที่ 6 กิจกรรมฝึกทกัษะ 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกับวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
9.2 ขณะเรียน 

9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบตัิงาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
9.3.1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9.3.2. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เร่ือง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  7  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่7 – 8 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการผสมเคร่ืองดื่ม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. “ขนาด 8 – 10 ออนซ์ เป็นแกว้ทรงสูงรูปทรงมาตรฐาน สามารถใช้กบัเคร่ืองด่ืมที่หลากหลาย เช่น โซดา” มี
ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แกม้มีกา้น                                                ข. แกว้ไฮบอล 
ค. แกว้โลวบ์อลคลาสสิค                              ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค 

2. “ขนาด 4 – 6 ออนซ์ ลกัษณะกน้แหลม ปากบานออก แกว้แบบน้ีเป็นแกว้ที่มีรูปทรงสวย สามารถจดัแต่งได้
หลากหลายสไตล”์ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แกม้มีกา้น                                                 ข. แกว้ไฮบอล 
ค. แกว้โลวบ์อลคลาสสิค                               ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะรูปทรงของแกว้ฟลุตแชมเปญไดถู้กตอ้ง 
ก. ด่ืมก่อนอาหาร หรือหลงัอาหารก็ได ้
ข. เป็นส่วนผสมที่ใชใ้นการปรุงอาหาร 
ค. แกอ่้อนเพลีย กระตุน้หวัใจ ช่วยใหเ้ลือดฉีดแรง 
ง. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับคนที่มีร่างกายซูบซีด 

4. แกว้ชนิดใดใชก้บัเคร่ืองด่ืมที่ไม่นิยมด่ืมเยน็ 
ก. แกว้ไวน์ขาว                                             ข. แกว้ฟลุตแชมเปญ 
ค. แกว้ไวน์แดง                                             ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอกเทลคลาสสิค 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

ดูรูปต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 5 – 8 เก่ียวกบัรูปทรงของแกว้วา่เป็นแกว้ชนิดใด 
 
 
ก.                                          ข.                                                ค.                                         ง.  

5. แกว้ Brandy 
6. แกว้ Champagne 
7. แกว้ Wine 
8. แกว้ Margarita 

9.             คืออุปกรณ์ที่มีช่ือเรียกวา่อะไร 
ก. Traditional Shaker                                    ข. Boston Shaker 
ค. Hawthorne Strainer                                   ง. Julep Strainer 

10. ขอ้ใดคือ Muddler 
 
ก.                                      ข.                                              ค.                                          ง.  

 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ ( 10 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. “ขนาด 8 – 10 ออนซ์ เป็นแกว้ทรงสูงรูปทรงมาตรฐาน สามารถใช้กบัเคร่ืองด่ืมที่หลากหลาย เช่น โซดา” มี
ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แกม้มีกา้น                                                ข. แกว้ไฮบอล 
ค. แกว้โลวบ์อลคลาสสิค                              ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค 

2. “ขนาด 4 – 6 ออนซ์ ลกัษณะกน้แหลม ปากบานออก แกว้แบบน้ีเป็นแกว้ที่มีรูปทรงสวย สามารถจดัแต่งได้
หลากหลายสไตล”์ มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แกม้มีกา้น                                                 ข. แกว้ไฮบอล 
ค. แกว้โลวบ์อลคลาสสิค                               ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะรูปทรงของแกว้ฟลุตแชมเปญไดถู้กตอ้ง 
ก. ด่ืมก่อนอาหาร หรือหลงัอาหารก็ได ้
ข. เป็นส่วนผสมที่ใชใ้นการปรุงอาหาร 
ค. แกอ่้อนเพลีย กระตุน้หวัใจ ช่วยใหเ้ลือดฉีดแรง 
ง. ช่วยเจริญอาหาร เหมาะส าหรับคนที่มีร่างกายซูบซีด 

4. แกว้ชนิดใดใชก้บัเคร่ืองด่ืมที่ไม่นิยมด่ืมเยน็ 
ก. แกว้ไวน์ขาว                                             ข. แกว้ฟลุตแชมเปญ 
ค. แกว้ไวน์แดง                                             ง. แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอกเทลคลาสสิค 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

ดูรูปต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 5 – 8 เก่ียวกบัรูปทรงของแกว้วา่เป็นแกว้ชนิดใด 
 
 
ก.                                          ข.                                                ค.                                         ง.  

5. แกว้ Brandy 
6. แกว้ Champagne 
7. แกว้ Wine 
8. แกว้ Margarita 

9.             คืออุปกรณ์ที่มีช่ือเรียกวา่อะไร 
ก. Traditional Shaker                                    ข. Boston Shaker 
ค. Hawthorne Strainer                                   ง. Julep Strainer 

10. ขอ้ใดคือ Muddler 
 
ก.                                      ข.                                              ค.                                          ง.  

 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบทดสอบ 
ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

 
เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยแบบประเมินหลังเรียน 

1. ข 

2. ง 

3. ก 

4. ค 

5. ง 

6. ก 

7. ข 

8. ค 

9. ค 

10. ข 

1. ข 

2. ง 

3. ก 

4. ค 

5. ง 

6. ก 

7. ข 

8. ค 

9. ค 

10. ข 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 20 ขอ้ 

                    2.  ตอนที่ 1 ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่ง 

ประกอบ) ตอบแบบสั้น 

                    3. ตอนที่ 2 ใหอ้ธิบายค าศพัท ์(หมายถึง การแปลค าศพัท ์ขยายความ อธิบายเพิม่ ถา้มีตวัอยา่งให ้
ยกตวัอยา่งประกอบ) ตอบแบบสั้น 

                    4. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 20 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 
1. เพราะเหตุใดแกว้ไวน์ขาวจึงมีขนาดเล็กกวา่แกว้ไวน์แดง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
2. บอกขอ้ควรปฏิบติัในการเลือกซ้ือแกว้ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
3. แกว้แชมเปญมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 

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

.................................................................................................................................................................................. 
4. แกว้ Beer Mug มีขอ้ดีกวา่แกว้เบียร์ชนิดอ่ืนๆ อยา่งไร จงอธิบาย 

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

.................................................................................................................................................................................. 
5. แกว้วสิก้ี ซาวน์ มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ชนิดใด 

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

.................................................................................................................................................................................. 
6. Shaker ที่นิยมใช ้แบ่งไดก่ี้ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

7. อธิบายที่กรองแบบ Hawthorne Strainer มีลกัษณะอยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. .................................... 

8. ที่วดัปริมาณของเหลวที่ใชส้ าหรับเคร่ืองด่ืมผสมไดแ้ก่อะไรบา้ง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

9. Muddler คืออะไร จงอธิบาย 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

10. บอกขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลไมต้กแต่งคอ็กเทลหรือม็อกเทล 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 
1. Stemware Glass 

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

.................................................................................................................................................................................. 
2. High ball Glass 

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

.................................................................................................................................................................................. 
3. Low Ball Glass 

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

.................................................................................................................................................................................. 
4. Classic Cocktail 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

5. Cocktail Shaker 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

6. Cocktail Strainer 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

7. Spirit Measure 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

8. Jigger 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

9. Muddler 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

10. Pourer 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 5 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ตอนที่ 1 
1. เพราะเหตุใดแกว้ไวน์ขาวจึงมีขนาดเล็กกวา่แกว้ไวน์แดง 
     เน่ืองจากไวน์ขาวนิยมด่ืมเยน็ ถา้ใชแ้กว้ขนาดใหญ่ใส่ไวน์ขาวความเยน็จะค่อยๆ ลดลง 
2. บอกขอ้ควรปฏิบติัในการเลือกซ้ือแกว้ 
     ควรเลือกซ้ือแกว้เน้ือบางใส ไม่มีสี ไม่มีลอนคล่ืน ไม่มีตามดแทรกอยูใ่นแกว้ 
3. แกว้แชมเปญมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
     มีรูปทรงคลา้ยดอกทิวลิป 
4. แกว้ Beer Mug มีขอ้ดีกวา่แกว้เบียร์ชนิดอ่ืนๆ อยา่งไร จงอธิบาย 
     ตรงที่มีหูจบั ดงันั้น มือของเราก็จะไม่ไดส้มัผสักบัตวัแกว้โดยตรงท าใหเ้บียร์เยน็นาน 
5. แกว้วสิก้ี ซาวน์ มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ชนิดใด 
     มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ Liqueur แต่มีขนาดใหญ่กวา่เล็กนอ้ย 
6. Shaker ที่นิยมใช ้แบ่งไดก่ี้ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
     มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ Traditional Shaker หรือ Cobbler Shaker และ Boston Shaker 
7. อธิบายที่กรองแบบ Hawthorne Strainer มีลกัษณะอยา่งไร 
     มีลกัษณะเป็นแผน่โลหะกลมแบน เจาะรู มีดา้มจบั มีขดลวดขดโดยรอบขอบแผ่นโลหะส าหรับกกัเฉพาะน ้ าแข็ง
ใหญ ่
8. ที่วดัปริมาณของเหลวที่ใชส้ าหรับเคร่ืองด่ืมผสมไดแ้ก่อะไรบา้ง 
     จิกเกอร์, ชอ้นตวง, ถว้ยตวง 
9. Muddler คืออะไร จงอธิบาย 
     เป็นเคร่ืองมือที่ใชบ้ดสกดักล่ินสมุนไพรในสูตรเคร่ืองด่ืม 
10. บอกขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลไมต้กแต่งคอ็กเทลหรือม็อกเทล 
     ควรใชเ้ป็นผลไมส้ด และตอ้งลา้งผลไมใ้หส้ะอาด 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 5 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

ตอนที่ 2 
1. Stemware Glass 
     แกว้มีกา้น เช่น แกว้ไวน์ แกว้แชมเปญ เป็นตน้ 
2. High ball Glass 
     แกว้ไฮบอล เป็นแกว้กระบอกทรงสูงรูปทรงมาตรฐาน 
3. Low Ball Glass 
     แกว้โลวบ์อลคลาสสิค หรือที่เรียกวา่ “Rock Glass” 
4. Classic Cocktail 
     แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค ลกัษณะกน้แหลม ปากบานออก 
5. Cocktail Shaker 
     เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลหรือเชคเกอร์ เป็นเคร่ืองมือที่ใชผ้สมส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมใหเ้ขา้กนัดี 
6. Cocktail Strainer 
     ที่กรอง ใชส้ าหรับแยกน ้ าแขง็ออกจากเคร่ืองด่ืมหลกัจากเขยา่ดว้ย Boston Shaker 
 7. Spirit Measure 
     ที่ตวงเหลา้ 
8. Jigger 
     จิกเกอร์ เป็นที่ตวงของเหลวที่มีรูปร่างเป็นโคน 2 ช้ิน ที่มีส่วนฐานติดกนั 
9. Muddler 
     มดัเลอร์ เป็นเคร่ืองมือที่ใชบ้ดสกดักล่ินสมุนไพรในสูตรเคร่ืองด่ืม 
10. Pourer 
     พวัเรอร์ ใชใ้นการรินเหลา้เพือ่ความสะดวก 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: กิจกรรมฝึกทกัษะ 

ใบงานที่ 6 
หน่วยที่ 5 หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
เพือ่ใหน้กัเรียนใหค้วามส าคญัของการท างานเป็นทีมงาน 

 
ค าช้ีแจง 
          ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ จ านวนเท่าๆ กนั เลือกผูจ้ดัการอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการบริการ
เคร่ืองด่ืม ระดบั 6 ประชุมคณะท างาน แบ่งหนา้ที่และความรับผิดชอบ จบัฉลากเลือกกิจกรรมต่อไปน้ี จดัเตรียมส่ือ 
ภาพ อุปกรณ์ ตวัอยา่ง ที่ช่วยสนบัสนุนให้เกิดความชดัเจนและครบสาระการเรียนรู้ แลว้น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดย
บริหารเวลากลุ่มละ 15 นาที 

1. จดับอร์ดเชิงปฏิบตัิการ “อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืม” 
2. สนทนาเชิงปฏิบตัิการ “ประเภทของแกว้ส าหรับใส่เหลา้ชนิดต่าง” 
3. อภิปราย (Discuss) “เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรองเป็นส่ิงจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น” 
4. จดักิจกรรมเชิงปฏิบติัการถาม – ตอบ “ตอนที่ 1 และ 2” 



 102 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองดื่มผสม หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ได้มาจากการผสมกันระหว่างเคร่ืองด่ืมที่แอลกอฮอล์กับเคร่ืองด่ืมมี

แอลกอฮอลต่์างชนิดกนั หรือเคร่ืองด่ืมผสมระหวา่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ จากนั้นปรุงแต่ง
ดว้ยเคร่ืองปรุงต่างๆ เสิร์ฟในแกว้เฉพาะ แลว้ตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถอธิบายเก่ียวกบัความหมายของ “คอ็กเทล” และ “ม็อกเทล” ได ้
2.2 สามารถระบุเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มในช่วงเวลาต่างๆ 
2.3 สามารถบอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
2.4 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผสมเคร่ืองด่ืม และขอ้ควรรู้ในเร่ืองการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
2.5 สามารถบอกขอ้ควรระวงัในการด่ืมแอลกอฮอล์ 
2.6 สามารถแนะน าสตอ็กเหลา้พื้นฐานที่ควรมีในบาร์เหลา้ 
2.7 สามารถปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมม็อกเทลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 
2.8 สามารถปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามต ารับมาตรฐาน 
2.9 สามารถใชอุ้ปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม ท าความสะอาด และเก็บรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถอธิบายเก่ียวกบัความหมายของ “คอ็กเทล” และ “ม็อกเทล” ได ้
3.1.2 สามารถระบุเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มในช่วงเวลาต่างๆ 
3.1.3 สามารถบอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
3.1.4 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผสมเคร่ืองด่ืม และขอ้ควรรู้ในเร่ืองการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
3.1.5 สามารถบอกขอ้ควรระวงัในการด่ืมแอลกอฮอล์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมม็อกเทลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 
3.2.2 สามารถปฏิบติัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามต ารับมาตรฐาน 
3.2.3 สามารถใชอุ้ปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม ท าความสะอาด และเก็บรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะใฝ่เรียนรู้ในเร่ืองของการผสมเคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทล 

และม็อกเทล 
3.3.2 ผูเ้รียนมีความตั้งใจ ใหค้วามร่วมมือ และชอบปฏิบตัิการผสมเคร่ืองด่ืม 
3.3.3 ผูเ้รียนปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาที่ครูก าหนด 
3.3.4 ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
3.3.5 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อรายวชิาและครูผูส้อน 
3.3.6 ผูเ้รียนใชว้สัดุในการผสมเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1. ความหมายของคอ็กเทล (Cocktail)  
4.2. เคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มในช่วงเวลาต่างๆ  
4.3. ความแตกต่างของดีกรีหรือเปอร์เซ็นตใ์นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
4.4. ขอ้ควรระวงัในการด่ืมแอลกอฮอล์ 
4.5. สตอ็กเหลา้พื้นฐาน (Basic Stock) ที่ควรมีในบาร์เหลา้ 
4.6. ตระกูลเคร่ืองด่ืม 
4.7. ต ารับมาตรฐานของเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 
4.8. ขั้นตอนวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 
4.9. หลกัการและเทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืม 
4.10. การตกแต่งปากแกว้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1. ทบทวนเน้ือหาในหน่วยที่ 5 
5.1.2. ดูวดีิโอการผสมเคร่ืองด่ืม ดว้ยวิธีต่างๆและตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ือง เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทล 

(Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail)และวธีิการผสม 
5.1.3. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียนและท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 

 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1. อธิบายเก่ียวกบัความรู้และหลกัการเบื้องตน้ของค็อกเทลและม็อกเทล การจดัเตรียมอุปกรณ์ วิธีการ

ผสมเคร่ืองด่ืม การใช้เคร่ืองด่ืมพร้อมภาพประกอบ โดยใช้ส่ือ Power Point เร่ืองเทคนิคการผสม
เคร่ืองด่ืม 

5.2.2. ใหน้กัเรียนจบัคู่ท  าการศึกษาต ารับเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทลและคอ็กเทลอยา่งละ 3 ต ารับจากเอกสาร
ประกอบการสอนหรือทางอินเทอร์เน็ตเพือ่น ามาสาธิตและปฏิบติัในคาบต่อไป 

5.2.3. เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตเก่ียวกบัหลกัการผสมเคร่ืองด่ืม ขอ้ควรรู้และขอ้ควรระวงัในเร่ือง
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม ฝึกปฏิบตัิการผสม
เคร่ืองด่ืมตามที่เตรียมมา 

5.2.4. แจกเอกสารต ารับเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทลและค็อกเทลให้แต่ละคู่ท  าการศึกษาเพื่อปฏิบติัการผสม
เคร่ืองด่ืม 

5.2.5. ใหแ้ต่ละคู่จบัฉลากเพือ่ปฏิบติัการผสมม็อกเทลและคอ็กเทลคู่ละ 2 ต ารับ 
5.2.6. แต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติัการผสมเคร่ืองด่ืมร่วมกบัครู 
5.2.7. นกัเรียนร่วมกนัสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมและแนวทางการพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืม 

และท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

5.3 การสรุป 
5.3.1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2. ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใชว้ิธีการถาม – ตอบ 
5.3.3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
5.3.4. ใหน้กัเรียนปฏิบตัิใบงานที่ 7 และ 8 น าเสนอเคร่ืองด่ืมมอ็กเทล เคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) แบบทดสอบทา้ยบท  
2) ใบงาน 
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
5) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบ เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินการปฏิบตัิงาน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวขอ้เร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมประเภท

คอ็กเทล (Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail) (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
6.1.2. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองเทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืม 
6.1.3. ภาพเคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทลประเภทต่างๆ 
6.1.4. ใบงานที่ 7 เร่ือง การเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 
6.1.5. ใบงานที่ 8 เร่ือง การผสมเคร่ืองด่ืม 

 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1. ส่ือ Power Point เร่ือง เคร่ืองด่ืมผสมประเภทค็อกเทล (Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail) จดัท าโดย 

ครูครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2. วดีิโอเร่ือง การผสมเคร่ืองด่ืม 
6.2.3. ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.4. โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ส่ือของจริงไดแ้ก่ อุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ในการเตรียม เคร่ืองแกว้ ส่วนผสมต่างๆ 

เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์และเคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มีแอลกอฮอล ์

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1. ต าราเรียนประกอบการสอน วชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม หัวขอ้เร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมประเภท

คอ็กเทล (Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail) (ผูแ้ต่ง ทรงสมร  กิตติวฒิุเวช) 
7.1.2. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองเทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืม 
7.1.3. ภาพเคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทลประเภทต่างๆ 
7.1.4. ใบงานที่ 7 เร่ือง การเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 
7.1.5. ใบงานที่ 8 เร่ือง การผสมเคร่ืองด่ืม 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

9.1.1. ดูวดีิโอการผสมเคร่ืองด่ืม ดว้ยวิธีต่างๆและตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ือง เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทล 
(Cocktail) และม็อกเทล (Mock tail) และวธีิการผสม 

9.1.2. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  10  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 

 

 



 109 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  11  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  12  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 12 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) 
และมอ็กเทล (Mock tail) 

สอนคร้ังที ่10 – 13  
จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ผสมประเภทคอ็กเทล (Cocktail) และมอ็กเทล (Mock tail) 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  13  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 

ใบงานที่ 7 

หน่วยที่ 6 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. เพือ่ใหส้ามารถจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
2. เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมีการวางแผนก่อนการท างานได ้

ค าช้ีแจง 
ใหแ้ต่ละคู่ท  าการเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลที่ท  าการจบัฉลากภายในเวลา 10 นาที 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 

ใบงานที่ 7 

หน่วยที่ 6 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

เกณฑ์การประเมนิการเตรียมวัสดอุุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองดื่มคอ็กเทล 
ช่ือผู้ถูกประเมิน 

1...................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................... 

ระดับคะแนน เกณฑ์ คะแนน หมายเหตุ 
8 – 10  - จดัเตรียมอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งครบถว้น 

- ท  าความสะอาดอุปกรณ์ก่อนผสม 
- จดัวางไวใ้นต าแหน่งที่ถูกตอ้ง 
- ค  านึงถึงความปลอดภยัและกิจนิสยัที่ดีในการท างาน 
- ทนัเวลาที่ก  าหนด 

  

6 – 7  - จดัเตรียมอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งไม่ครบถว้น 
- ท  าความสะอาดอุปกรณ์ก่อนผสม 
- จดัวางไวใ้นต าแหน่งที่ไม่ถูกตอ้ง 
- ไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัและกิจนิสยัที่ดีในการท างาน 
- ทนัเวลาที่ก  าหนด 

  

1 - 5 - จดัเตรียมอุปกรณ์ไดไ้ม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 
- ไม่ท าความสะอาดอุปกรณ์ก่อนผสม 
- จดัวางไวใ้นต าแหน่งที่ไม่ถูกตอ้ง 
- ค  านึงถึงความปลอดภยัและกิจนิสยัที่ดีในการท างาน 
- ทนัเวลาที่ก  าหนด 

  

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือผู้ประเมิน 
..................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การผสมเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 8 

หน่วยที่ 6 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถผสมเคร่ืองด่ืมไดต้ามมาตรฐานในเวลาที่ก  าหนด 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถน าเสนอสูตรเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

 
ค าช้ีแจง 

ใหน้กัเรียนแต่ละคู่จบัฉลากเลือกเคร่ืองด่ืมตามรายช่ือคนละ 1 ชนิด และเลือกเคร่ืองด่ืม ม็อกเทลดว้ยตนเอง
อีก 1 ชนิด น าเสนอสูตร ส่วนผสม และขั้นตอนการผสมทั้งหมดโดยละเอียด พร้อมผสมจริงในเวลา 7 นาที  

รายช่ือคอ็กเทลมาตรฐานที่ได้รับความนิยม (Classic Cocktail) 
1. Bird of Paradise                    2. Blue Margarita 
3. Blue Lagoon                         4. Blue Honolulu 
5. Blue Gin                               6. Oasis 
7. Martini on the Rock             8. Blue Ocean 
9. Fruit Punch                          10. Cherry Temple 
11. Torpedo                              12. Jade Lady 
12. Rainbow                             13. Mai Tai 
14. Asian Delight                     15. Emerald Punch 
16. Long Island                        17. Blue Fizzy 
18. Suttangrak Cocktail           19. Suttangrak Kamikaze 
20. Margarita 



 115 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การผสมเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 8 

หน่วยที่ 6 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

เกณฑ์การประเมนิการผสมเคร่ืองดื่มม็อกเทล (Mock tail) 
ช่ือผู้ถูกประเมิน 

1...................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................... 

ช่ือเคร่ืองดื่ม…………………………………………………………………………………….. 
ตกแต่ง………………………………………………………………………………………….. 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1. รสชาติ 10   
2. สีสนั 5   
3. การตกแต่งปากแกว้ 5   
4. ถูกตอ้งตามขั้นตอน 5   
5. กิจนิสยัในการท างาน 5   
6. ความสะอาดประหยดัและพอเพยีง 5   
7. ทนัเวลาที่ก  าหนด 5   

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

ช่ือผู้ประเมิน 

..................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การผสมเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 8 

หน่วยที่ 6 หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

เกณฑ์การประเมนิการผสมเคร่ืองดื่มคอ็กเทล (Cocktail) 
ช่ือผู้ถูกประเมิน 

1...................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................... 

ช่ือเคร่ืองดื่ม…………………………………………………………………………………….. 
ตกแต่ง………………………………………………………………………………………….. 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1. รสชาติ 10   
2. สีสนั 5   
3. การตกแต่งปากแกว้ 5   
4. ถูกตอ้งตามขั้นตอน 5   
5. กิจนิสยัในการท างาน 5   
6. ความสะอาดประหยดัและพอเพยีง 5   
7. ทนัเวลาที่ก  าหนด 5   

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

ช่ือผู้ประเมิน 

..................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 15 ขอ้ ( 15 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ม็อกเทล (Mock tail) คืออะไร 

ก. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง เหลา้ + เหลา้                   ข. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง เหลา้ + น ้ าผลไม ้
     ค. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง น ้ าผลไม ้+ น ้ าผลไม ้       ง. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่งโซดา +น ้ าอดัลม+จิน 
2. คอ็กเทลทุกต ารับจะมีเหลา้เป็นส่วนผสมอยูป่ระมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์

ก. 50 %                                                        ข. 60 % 
ค. 70 %                                                        ง. 80 % 

3. ค าวา่ “คอ็กเทล” (Cocktail) มีรากศพัทม์าจากภาษาอะไร 
ก. สเปน                                                       ข. ฝร่ังเศส 
ค. องักฤษ                                                     ง. โปรตุเกส 

4. เคร่ืองด่ืมประเภทแชมเปญ เบียร์ ไวน์ จดัเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด 
ก. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมก่อนอาหาร             ข. เคร่ืองด่ืมส าหรับโอกาสพเิศษหรืองานปาร์ต้ี 
ค. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมพร้อมอาหาร           ง. เคร่ืองด่ืมที่ด่ืมเพือ่ความสดช่ืน 

5. เคร่ืองด่ืมประเภทไดคะรีส หรือ สพริทเซอร์ส จดัเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด 
ก. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมก่อนอาหาร                           ข. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมพร้อมอาหาร 
ค. เคร่ืองด่ืมส าหรับโอกาสพเิศษหรืองานปาร์ต้ี         ง. เคร่ืองด่ืมที่ด่ืมเพือ่ความสดช่ืน 

6. ขอ้ใด กล่าวผิด ในการผสมคอ็กเทล 
ก. ส่วนผสมจะตอ้งอยูใ่นสภาพที่แช่เยน็ไดท้ี่แลว้ 
ข. ควรใส่น ้ าสม้ ไข่ เนย เป็นส่วนประกอบเพือ่ใหมี้สีสนั 
ค. ตอ้งมีส่วนผสมของเหลา้เป็นหลกั 
  ง. ตอ้งจดัแต่งใหส้วยงาม น่าด่ืม รสดี ด่ืมแลว้ช่ืนใจ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

7. การด่ืมที่ปลอดภยัควรด่ืมแอลกอฮอลใ์หห่้างจากแกว้ที่ 1 และแกว้ที่ 2 อยา่งนอ้ยก่ีชัว่โมง 
ก. คร่ึงชัว่โมง                                               ข. 1 ชัว่โมง 
ค. 1 ½ ชัว่โมง                                               ง. 2 ชัว่โมง 

8. เคร่ืองด่ืมในขอ้ใดต่อไปน้ีมีปริมาณสดัส่วนแอลกอฮอลม์ากที่สุด 
ก. Spirits                                                      ข. Heavy Beer 
ค. Red Wine                                                 ง. Liqueurs 

9. ขอ้ใดคืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการเตรียมของตกแต่งในบาร์ 
    ก. Straw                                                        ข. Strainer 
    ค. Stripper                                                     ง. Shaker 
10.เคร่ืองด่ืมประเภท Cocktail ควรใชแ้กว้ชนิดใด 
    ก. Highball                                                   ข. Long Drinks 
    ค. Juice                                                         ง. Champaign Saucer 
11. ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
     ก. Shaker                                                    ข. Jigger 
     ค. Pourer                                                     ง. Stripper 
12. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัการหัน่ผลไมท้ี่จะใชใ้นการตกแต่ง หรือผสมเคร่ืองด่ืม 

ก. ผลไมค้วรน าไปลา้งก่อนที่จะเร่ิมหัน่เสมอ 
ข. การฝาน ควรจะมีความหนาประมาณ ¼ น้ิว 
ค. เปลือกที่ปอกเป็นเกลียว ควรมีเปลือกชั้นใน หรือสีขาวใตผ้วิชั้นนอก 

      ง. เม่ือยงัไม่น าผลไมไ้ปใชง้าน ผลไมท้ี่เตรียมไวค้วรจะคลุมดว้ยผา้บางที่ช้ืนและหมาด แลว้น าเก็บใส่ในตูเ้ยน็ 
13. ขอ้ใดคือเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มก่อนอาหาร 
     ก. Cocktails                                                 ข. Stimulants  
     ค. Long Drinks                                            ง. Aperitif Cocktails 
14. การผสมเคร่ืองด่ืมดว้ยวิธีการเขยา่ควรใส่โซดาในขั้นตอนใด 
     ก. เทใส่รวมกบัส่วนผสมทั้งหมด                 ข. เทใส่หลงัจากผสมในที่ผสม 
     ค. ทอ็ปบนแกว้เคร่ืองด่ืม                              ง. เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองด่ืมใหลู้กคา้เติมเอง 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

15. ขอ้ใดคือต ารับและตระกูลของเคร่ืองด่ืมประเภทคอนลิน 
     ก. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว 
     ข. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา 
  ค. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา +ไข่ขาว 
  ง. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา +ไข่ขาว +เกรนาดีน 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 15 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 

 



 120 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

 

ค าช้ีแจง    1.  แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 15 ขอ้ ( 15 คะแนน) 

                    2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียวเท่านั้น 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
                    4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผา่นร้อยละ 70 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ม็อกเทล (Mock tail) คืออะไร 

ก. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง เหลา้ + เหลา้                   ข. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง เหลา้ + น ้ าผลไม ้
     ค. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่ง น ้ าผลไม ้+ น ้ าผลไม ้       ง. เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่งโซดา +น ้ าอดัลม+จิน 
2. คอ็กเทลทุกต ารับจะมีเหลา้เป็นส่วนผสมอยูป่ระมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์

ก. 50 %                                                        ข. 60 % 
ค. 70 %                                                        ง. 80 % 

3. ค าวา่ “คอ็กเทล” (Cocktail) มีรากศพัทม์าจากภาษาอะไร 
ก. สเปน                                                       ข. ฝร่ังเศส 
ค. องักฤษ                                                     ง. โปรตุเกส 

4. เคร่ืองด่ืมประเภทแชมเปญ เบียร์ ไวน์ จดัเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด 
ก. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมก่อนอาหาร             ข. เคร่ืองด่ืมส าหรับโอกาสพเิศษหรืองานปาร์ต้ี 
ค. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมพร้อมอาหาร           ง. เคร่ืองด่ืมที่ด่ืมเพือ่ความสดช่ืน 

5. เคร่ืองด่ืมประเภทไดคะรีส หรือ สพริทเซอร์ส จดัเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด 
ก. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมก่อนอาหาร                           ข. เคร่ืองด่ืมประเภทด่ืมพร้อมอาหาร 
ค. เคร่ืองด่ืมส าหรับโอกาสพเิศษหรืองานปาร์ต้ี         ง. เคร่ืองด่ืมที่ด่ืมเพือ่ความสดช่ืน 

6. ขอ้ใด กล่าวผิด ในการผสมคอ็กเทล 
ก. ส่วนผสมจะตอ้งอยูใ่นสภาพที่แช่เยน็ไดท้ี่แลว้ 
ข. ควรใส่น ้ าสม้ ไข่ เนย เป็นส่วนประกอบเพือ่ใหมี้สีสนั 
ค. ตอ้งมีส่วนผสมของเหลา้เป็นหลกั 
  ง. ตอ้งจดัแต่งใหส้วยงาม น่าด่ืม รสดี ด่ืมแลว้ช่ืนใจ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

7. การด่ืมที่ปลอดภยัควรด่ืมแอลกอฮอลใ์หห่้างจากแกว้ที่ 1 และแกว้ที่ 2 อยา่งนอ้ยก่ีชัว่โมง 
ก. คร่ึงชัว่โมง                                               ข. 1 ชัว่โมง 
ค. 1 ½ ชัว่โมง                                               ง. 2 ชัว่โมง 

8. เคร่ืองด่ืมในขอ้ใดต่อไปน้ีมีปริมาณสดัส่วนแอลกอฮอลม์ากที่สุด 
ก. Spirits                                                      ข. Heavy Beer 
ค. Red Wine                                                 ง. Liqueurs 

9. ขอ้ใดคืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการเตรียมของตกแต่งในบาร์ 
    ก. Straw                                                        ข. Strainer 
    ค. Stripper                                                     ง. Shaker 
10.เคร่ืองด่ืมประเภท Cocktail ควรใชแ้กว้ชนิดใด 
    ก. Highball                                                   ข. Long Drinks 
    ค. Juice                                                         ง. Champaign Saucer 
11. ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
     ก. Shaker                                                    ข. Jigger 
     ค. Pourer                                                     ง. Stripper 
12. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัการหัน่ผลไมท้ี่จะใชใ้นการตกแต่ง หรือผสมเคร่ืองด่ืม 
    ก. ผลไมค้วรน าไปลา้งก่อนที่จะเร่ิมหัน่เสมอ 
    ข. การฝาน ควรจะมีความหนาประมาณ ¼ น้ิว 
    ค. เปลือกที่ปอกเป็นเกลียว ควรมีเปลือกชั้นใน หรือสีขาวใตผ้ิวชั้นนอก 
    ง. เม่ือยงัไม่น าผลไมไ้ปใชง้าน ผลไมท้ี่เตรียมไวค้วรจะคลุมดว้ยผา้บางที่ช้ืนและหมาด แลว้น าเก็บใส่ในตูเ้ยน็ 
13. ขอ้ใดคือเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มก่อนอาหาร 
     ก. Cocktails                                                 ข. Stimulants  
     ค. Long Drinks                                            ง. Aperitif Cocktails 
14. การผสมเคร่ืองด่ืมดว้ยวธีิการเขยา่ควรใส่โซดาในขั้นตอนใด 
     ก. เทใส่รวมกบัส่วนผสมทั้งหมด                 ข. เทใส่หลงัจากผสมในที่ผสม 
     ค. ทอ็ปบนแกว้เคร่ืองด่ืม                              ง. เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองด่ืมใหลู้กคา้เติมเอง 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

15. ขอ้ใดคือต ารับและตระกูลของเคร่ืองด่ืมประเภทคอนลิน 
     ก. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว 
     ข. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา 
  ค. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา +ไข่ขาว 
  ง. น ้ าเช่ือม + น ้ ามะนาว + โซดา +ไข่ขาว +เกรนาดีน 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 15 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

เฉลย
แบบทดสอบ 
ก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ค 
2. ค 
3. ข 
4. ค 
5. ก 
6. ข 
7. ก 
8. ก 
9. ก 
10. ง 
11. ง 
12. ก 
13. ง 
14. ค 
15. ข 

1. ค 
2. ค 
3. ข 
4. ค 
5. ก 
6. ข 
7. ก 
8. ก 
9. ก 
10. ง 
11. ง 
12. ก 
13. ง 
14. ค 
15. ข 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

แบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 6 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 5 ขอ้ 

                    2. ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่งประกอบ)  

ตอบแบบสั้น 

                    4. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 10 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cocktail หมายถึงอะไร จงอธิบาย  

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

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

........................................................................................................................................................................... 
2.. Mock tail หมายถึงอะไร จงอธิบาย 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
3. ยกตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทลมาอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
4. ยกตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทลอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 

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

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

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

5. อธิบายหลกัในการผสมเคร่ืองด่ืมแบบเขยา่ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: เคร่ืองด่ืมผสมประเภทคอ็กเทลและม็อกเทล 

เฉลยแบบฝึกหัด 
ท้ายหน่วย 
หน่วยที่ 6 

หน้าที ่
3 

แผ่นที่ 3 

1. Cocktail หมายถึงอะไร จงอธิบาย  
เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหวา่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์กบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรุงแต่งรสชาติประดบั

ตกแต่งและเสิร์ฟในแกว้เฉพาะ 
2.. Mock tail หมายถึงอะไร จงอธิบาย 

เคร่ืองด่ืมที่ผสมระหว่างเคร่ืองด่ืมที่มีไม่แอลกอฮอล์กับเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรุงแต่งรสชาติ
ประดบัตกแต่งและเสิร์ฟในแกว้เฉพาะ 

3. ยกตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทลมาอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 
Fruit Juice , Lemonade , Strawberry Lemonade ,Smoothies ,Frappe, Punch 

4. ยกตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทลอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 
Rum Coke, Pina Colada, Gin Fizz, Daiquiri, Margarita, Whisky Sour , Martini , Manhattan , Singapore 

Sling , Tom Collin 
5. อธิบายหลกัในการผสมเคร่ืองด่ืมแบบเขยา่ 

การผสมเคร่ืองด่ืมแบบเขยา่เป็นเคร่ืองด่ืมที่ตอ้งเขยา่เร็วและแรงโดยใชข้อ้มือและแขนเพื่อให้เกิดความเยน็
จดั วธีิการคือ ใส่น ้ าแขง็ประมาณ 3-4 กอ้น ใส่ส่วนผสมทั้งหมดโดยเร่ิมจากเหลา้หลกั เหลา้รอง และส่วนผสมอ่ืนๆ 
ยกเวน้โซดา จากนั้นเขย่าประมาณ 10-12 คร้ัง ให้รู้สึกถึงความเยน็จดัที่มือ เปิดฝา หรือเปิดฝากรอง รินใส่แก้ว 
ประดบัตกแต่งแลว้เสิร์ฟ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

1. สาระส าคญั 
รสชาติของเคร่ืองด่ืม มีความส าคญัมากที่จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ลูกคา้ที่ตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืม

ผสมจะคาดหวงัถึงรสชาติที่เหมือนเดิมทุกคร้ัง ดงันั้นจึงตอ้งปฏิบติัใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
1.1 ขนาดเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน ค  าวา่ขนาดเคร่ืองด่ืม (Drink Size) หมายถึง ปริมาณของเหลา้หลกัที่จะใช้

ต่อ 1 แกว้ มิใช่หมายถึงขนาดหรือปริมาณเคร่ืองด่ืมที่ผสมเสร็จแลว้ 
1.2 ต  าหรับเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน (standard drink recipe) เป็นต าหรับที่ก  าหนดถึงช่ือเคร่ืองด่ืม (Drink) 

เคร่ืองปรุง(Ingredient)  วธีิการผสม (Method) เคร่ืองประดบั ( Garnish) และภาชนะบรรจุ (Glass) 
1.3 เคร่ืองแกว้ขนาดมาตรฐาน เคร่ืองด่ืมผสมที่ดีมีมาตรฐานควรเสิร์ฟในแกว้ที่ไดม้าตรฐานซ่ึงเป็นแกว้

ที่มีรูปร่างและขนาดพอดีกบัเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถบอกหลกัการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
2.2 สามารถบอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
2.3 สามารถคิดคน้ต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2.4 สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบ และวสัดุในการจดัท าเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.5 สามารถผสมต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2.6 สามารถตกแต่งปากแกว้ไดอ้ยา่งสร้างสรรคส์วยงาม และเขา้กนักบัเคร่ืองด่ืม 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถบอกหลกัการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
3.1.2 สามารถบอกล าดบัขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมได ้
3.1.3 สามารถคิดคน้ต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 
 



 127 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบ และวสัดุในการจดัท าเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.2.2 สามารถผสมต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3.2.3 สามารถตกแต่งปากแกว้ไดอ้ยา่งสร้างสรรคส์วยงาม และเขา้กนักบัเคร่ืองด่ืม 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.3.1 ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ในการคิดคน้และผสมต ารับเคร่ืองด่ืมใหม่ไดอ้ยา่งตั้งใจ 
3.3.2 ผูเ้รียนมีความประณีตในการผสมเคร่ืองด่ืม 
3.3.3 ผูเ้รียนมีระเบียบ และความรับผดิชอบต่องานของตนเอง 
3.3.4 ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อการปฏิบติังาน 
3.3.5 ผูเ้รียนใชว้สัดุในการผสมเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1 ต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 
4.2 หลกัการตวงวดั 
4.3 วธีิปรุงผสม 
4.4 หลกัและวธีิการตกแต่งเคร่ืองด่ืม 
4.5 การคิดต ารับเคร่ืองด่ืมผสมใหม่ 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1 ใหน้กัเรียนดูวดีิโอเก่ียวกบัการแข่งขนัผสมเคร่ืองด่ืม 
5.1.2 ซกัถามและใหน้กัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัวดีิโอที่นกัเรียนดู 
5.1.3 นกัเรียนสรุปร่วมกบัครูเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 อธิบายเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.2.2 นกัเรียนตอบค าถามที่ครูซกัถามและร่วมกนัสรุป 
5.2.3 นกัเรียนร่วมกนัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.2.4 แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4 คน ร่วมกนัคิดต ารับเคร่ืองด่ืมใหม่ที่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
5.2.5 อธิบายและสาธิตการผสมเคร่ืองด่ืมต ารับใหม่ 
5.2.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอต ารับเคร่ืองด่ืมและท าการผสมเคร่ืองด่ืม 
5.2.7 ครูและนกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์รสชาติ สีสัน ความถูกตอ้ง จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์และ

ท าการปรับแกต้  ารับเคร่ืองด่ืม 
5.2.8 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการแข่งขนัผสมเคร่ืองด่ืมต ารับใหม่ 
5.2.9 ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผล 

 

5.3 การสรุป 
5.3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2 ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใชว้ธีิการถาม – ตอบ 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) ใบงาน 
2) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
4) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

5.4.2 การประเมินผล 
1) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินการปฏิบตัิงาน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1. เอกสารประกอบการสอนเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 
6.1.2. ใบงานที่ 9 เร่ือง การผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต ารับใหม่ 

 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1. วดีิโอเร่ือง การแข่งขนัการผสมเคร่ืองด่ืม 
6.2.2. ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3. โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ส่ือของจริงได้แก่ อุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ในการเตรียม เคร่ืองแก้ว ส่วนผสมต่างๆ 

เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์และเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 7 เร่ืองการพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 
7.1.2 ใบงานที่ 9 เร่ือง การผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต ารับใหม่ 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

9.1.1. ดูวดีิโอการแข่งขนัการผสมเคร่ืองด่ืม แลว้ใหผู้เ้รียนซกัถามเพิม่เติม 
9.1.2. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 

 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียน ศึกษา คน้ควา้ เก่ียวกบัการผสมเคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  14  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การพฒันาต ารับเคร่ืองดืม่ผสม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  15  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 

ใบงานที่ 9 

หน่วยที่ 7 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถคิดคน้เคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต ารับใหม่ได ้
2. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต ารับใหม่ได ้

ค าช้ีแจง 
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท าการผสมเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต ารับใหม่ที่คิดคน้ขึ้นมากลุ่มละ 1 ต  ารับและท าการ

ประเมินผลการปฏิบติัของกลุ่มอ่ืนๆ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ช่ือเคร่ืองดื่ม..................................................................................ช่ือกลุ่ม……………………………….. 
วัตถุดิบ (Ingredients) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีท า (Method) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตกแต่งปากแก้ว (Garnish) 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพ 

เคร่ืองดื่ม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: การพฒันาต ารับเคร่ืองด่ืมผสม 

แบบ
ประเมินผล หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

แบบประเมินผลการผสมเคร่ืองดื่ม 
กลุ่มที.่............. 

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1. รสชาติ 10   
2. สีสนั 5   
3. การตกแต่งปากแกว้ 5   
4. ถูกตอ้งตามขั้นตอน 10   
5. กิจนิสยัในการท างาน 5   
6. ความสะอาดประหยดัและพอเพยีง 5   
7. ทนัเวลาที่ก  าหนด 5   
8. การน าวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาใช ้ 5   

รวมคะแนน 50   

 
      ช่ือผู้ประเมิน 

1...................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................... 

 



 135 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

1. สาระส าคญั 
ก่อนเปิดธุรกิจเพือ่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ลูกคา้ จ  าเป็นที่จะตอ้งมีการเตรียมการให้พร้อม เพื่อให้

การบริการเป็นไปอยา่งไม่ติดขดั ทนัทีที่เปิดร้านและมีผูเ้ร่ิมมาใชบ้ริการ จะไม่มีเวลาในการจดัการหรือเตรียมอะไร
ไดม้ากนกั ดงันั้น ก่อนการเปิด ตอ้งมัน่ใจวา่ทุกอยา่งไดเ้ตรียมไวพ้ร้อมแลว้ ตั้งแต่การท าความสะอาดบริเวณร้าน 
การจดัเตรียมและท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืม การจดัตูเ้ก็บเคร่ืองมือ การส่งผา้ใชแ้ลว้
คืนและเบิกผา้ใหม่ การตรวจสอบและจดัโตะ๊ การตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดของร้านก่อนเปิดบริการ 
(ที่มา: เอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการและเทคนิคการบริการในโรงแรม: 2544) 

อีกทั้งพนักงานบริการก็เป็นบุคคลส าคญัในการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้เป็นคนแรก ตั้งแต่การ
ตอ้นรับ การแนะน าให้ความช่วยเหลือ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ โดย
ปฏิบตัิงานดว้ยความช านาญและมีประสิทธิภาพ (ที่มา: รศ. ฉลองศรี  พมิลสมพงศ,์ 2543) 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนในการจดัเตรียมบาร์และส ารวจความพร้อมก่อนเปิดใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.2 สามารถท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมได้ 
2.3 สามารถเตรียมเคร่ืองด่ืมผสมและเคร่ืองประดบัส าหรับเคร่ืองด่ืมได ้
2.4 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและสามารถปฏิบติัการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้
2.5 ตระหนกัถึงและพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืมได ้
2.6 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายคุณสมบตัิของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได้ 
2.7 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายหนา้ที่ความรับผดิชอบของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได้ 
2.8 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายจรรยาบรรณของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้
2.9 สามารถน าค  าแนะน าส าหรับผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม 
3.1.2 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายคุณสมบตัิของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได้ 
3.1.3 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายหนา้ที่ความรับผดิชอบของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได้ 
3.1.4 ตระหนกัถึงและสามารถอธิบายจรรยาบรรณของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบตัิตามขั้นตอนในการจดัเตรียมบาร์และส ารวจความพร้อมก่อนเปิดใหบ้ริการไดอ้ยา่ง 
         ถูกตอ้ง 
3.2.2 สามารถท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมได้ 
3.2.3 สามารถเตรียมเคร่ืองด่ืมผสมและเคร่ืองประดบัส าหรับเคร่ืองด่ืมได ้
3.2.4 สามารถปฏิบตัิการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้
3.2.5 สามารถพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบริการเคร่ืองด่ืมได ้
3.2.6 สามารถน าค  าแนะน าส าหรับผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพได้ 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1ผูเ้รียนเห็นถึงความ ส าคญัของการเตรียมงานและการบริการ 
3.3.2ผูเ้รียนมีระเบียบ มีความรับผดิชอบ และมุ่งมัน่ต่องานของตนเอง 
3.3.3ผูเ้รียนมีความอดทน อดกลั้น และการควบคุมตนเองไดอ้ยา่งดีในขณะปฏิบติังาน 
3.3.4ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
3.3.5ผูเ้รียนมีทศันคติที่ดีต่องานที่ท  า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1 การจดัเตรียมบาร์และส ารวจความพร้อมก่อนเปิดใหบ้ริการ 
4.2 การใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม 
4.3 คุณสมบตัิของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม 
4.4 หนา้ที่รับผดิชอบของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม 
4.5 จรรยาบรรณของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม 
4.6 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1 ทบทวนเน้ือหาในหน่วยที่ผา่นมา 
5.1.2 ให้นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองด่ืมและหลักการปฏิบตัิของ

พนกังาน 
5.1.3 สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 

 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนบรรยายและสาธิตการจดัเตรียมบาร์และส ารวจความพร้อมก่อนเปิดใหบ้ริการ 
5.2.2 ครูผูส้อนบรรยาย และสาธิตการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม พร้อมใหน้กัเรียนฝึกปฏิบตัิตาม 
5.2.3 ครูผู ้สอนบรรยายถึงคุณสมบัติของผู ้บริการเคร่ืองด่ืม หน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม 

จรรยาบรรณของผูบ้ริการเคร่ืองด่ืม จากนั้นใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิม่เติม 
5.2.4 ครูผูส้อนบอกขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริการเคร่ืองด่ืมเพิม่เติม 

5.3 การสรุป 
5.3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาในบทเรียน 
5.3.2 ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใชว้ธีิการถาม – ตอบ 
5.3.3 ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

5.4 การวัดและประเมินผล 
5.4.1 การวัดผล 

1) ใบงาน 
2) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3) สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วยร่วมในการปฏิบติังาน 
4) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
5.4.2 การประเมินผล 

1) แบบประเมินกิจกรรม เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) แบบประเมินการปฏิบตัิงาน เกณฑผ์า่นร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการ

ประเมินตามสภาพจริง 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
6.1.1. ต าราประกอบการสอนรายวิชา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม เร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการ

เคร่ืองด่ืมและหลกัการปฏิบตัิของพนกังาน 
6.1.2. ใบงานที่ 10 เร่ือง จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการบริการเคร่ืองด่ืม 

 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
6.2.1. ส่ือ Power Point เร่ือง การจดัเตรียมการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและหลกัการปฏิบตัิของพนกังาน 

จดัท าโดย ครูครูจิรวฒัน์  วงกา 
6.2.2. ชุดคอมพวิเตอร์ 
6.2.3. โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และไมโครโฟนพร้องเคร่ืองขยายเสียง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ส่ือของจริง 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
7.1.1 ต าราประกอบการสอนรายวิชา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม เร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการ

เคร่ืองด่ืมและหลกัการปฏิบตัิของพนกังาน 
7.1.2 ใบงานที่ 10 เร่ือง จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการบริการเคร่ืองด่ืม 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิชาโครงการ และ

ชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

9.1.1. ใหบ้อกประสบการณ์การบริการเคร่ืองด่ืม 
9.1.2. สรุปเพือ่น าเขา้สู่บทเรียน 

 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
9.2.2. สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
9.2.3. การสงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

9.3 หลังเรียน 
ท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยที่ 8 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  16  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  17  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่และการผสมเคร่ืองดืม่ 

ช่ือหน่วย การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดืม่และ
หลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัเตรียมการให้บริการเคร่ืองดื่มและหลกัการปฏบิัติของพนักงาน 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  18  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 (สอบประมวลผล ปลายภาค) 
รหสัวิชา 2701 2007    รายวชิา เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

ใบงานที่ 10 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

จุดประสงค์ 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถจดัเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถท าการบริการเคร่ืองด่ืมได ้

ค าช้ีแจง 
ใหน้กัเรียนแต่ละคนจดัเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการบริการเคร่ืองด่ืมคนละ 

1 รายการตั้งแต่การรับค าสัง่ บริการ และช าระเงิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เกณฑ์การประเมนิการบริการเคร่ืองดื่ม 

ช่ือผู้รับการประเมิน..................................................................................................... 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1. การตอ้นรับลูกคา้ 5   
2. การรับค าสัง่ 5   
3. การบริการ 5   
4. การช าระเงิน 5   
5. การส่งลูกคา้ 5   
6. บุคลิกภาพ 5   

รวม 30   
 
 

ผูป้ระเมิน…………………………………. 
(ครูจิรวฒัน์   วงกา) 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนฉบบัน้ีมีอยู ่3 ส่วน เป็นแบบขอ้เขียนชนิดปรนยั จ  านวน 10 ขอ้ 
อตันยั จ านวน 20 ขอ้ 

2. ตอนที่ 1 เลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

3. ตอนที่ 2 ใหอ้ธิบาย (หมายถึง การใหร้ายละเอียดเพิม่เติม ขยายความ ถา้มีตวัอยา่งใหย้กตวัอยา่ง 

ประกอบ) ตอบแบบสั้น 

4. ตอนที่ 3 อธิบายค าศพัท ์(หมายถึง การแปลค าศพัท ์ขยายความ อธิบายเพิม่ ถา้มีตวัอยา่งให ้

ยกตวัอยา่งประกอบ) ตอบแบบสั้น 
5. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบฝึกหัด 30 นาที 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 
1. ขอ้ใดบอกล าดบัขั้นตอนการด่ืมไวน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ก. การรับกล่ินรส การดม การด่ืม                ข. การด่ืม การรับกล่ินรส การดม 
ค. การดม การรับกล่ินรส การด่ืม                ง. การดม การด่ืม การรับกล่ินรส 

2. ไวน์ชนิดใดควรเสิร์ฟตามที่อุณหภูมิหอ้งโดยไม่ตอ้งแช่เยน็ 
ก. ไวน์แดง                                                  ข. ไวน์ขาว 
ค. ไวน์โรเซ่                                                 ง. สปาร์กก้ิงไวน์ 

3. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัขั้นตอนในการเสิร์ฟไวน์ 
ก. ตอ้งโชวข์วดไวน์ใหแ้ขกดูก่อนเปิดทุกคร้ัง                 ข. รินไวน์ใหแ้ขกสุภาพสตรีเป็นอนัดบัแรก 
ค. รินไวน์ทางดา้นซา้ยมือของแขกเสมอ                           ง. รินไวน์ใหชิ้มก่อนประมาณ ½ ของแกว้ 

4. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของพนกังานบริการในบาร์ที่จ  าเป็นตอ้งท าเป็นอนัดบัแรก 
ก. Presenting the drink list                                                ข. Explaining drinks 

     ค. Assisting the guest to make their choices of drinks      ง. Writing the order 
5. ในการท า Cocktail ขอ้ใดจดัล าดบัส่วนผสมไดถู้กตอ้ง 

ก. น ้ าเช่ือม, น ้ าแขง็, น ้ าผลไม,้ แอลกอฮอล ์                       ข. น ้ าแขง็, น ้ าเช่ือม, น ้ าผลไม,้ แอลกอฮอล ์
     ค. แอลกอฮอล,์ น ้ าแขง็, น ้ าผลไม,้ น ้ าเช่ือม                        ง. น ้ าผลไม,้ น ้ าเช่ือม, แอลกอฮอล,์ น ้ าแขง็ 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

6. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการปิดบาร์ 
ก. ควรมีการบอกกล่าวคร้ังสุดทา้ยกบัลูกคา้ หรือพนกังานบริการ เพือ่ใหเ้ขาทราบก่อน                                 
ข. แกว้ทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช ้ควรน ามาลา้ง เช็ดใหแ้หง้ และเก็บไวใ้นที่ที่เหมาะสม 
ค. เหลา้ทุกชนิด ไวน์ และเบียร์ ควรเก็บเขา้ที่ และปิดใส่กุญแจใหเ้รียบร้อย                               
ง. ไปรับเหลา้ เบียร์ และไวน์ ที่ท  าเร่ืองเบิกไวจ้ากหอ้งเก็บของ 

7. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการหัน่ผลไมท้ี่ใชใ้นการตกแต่ง หรือผสมเคร่ืองด่ืม 
ก. ผลไม ้ควรน าไปลา้งน ้ าก่อนที่จะเร่ิมหัน่เสมอ                                 
ข. การฝาน ควรจะมีความหนาประมาณ ¼ น้ิว 
ค. เปลือกที่ปลอกเป็นเกลียว ควรมีเปลือกชั้นใน หรือสีขาวใตผ้วิชั้นนอก 
ง. เม่ือยงัไม่น าผลไมไ้ปใชง้าน ผลไมท้ี่เตรียมไวค้วรจะคลุมดว้ยผา้ที่ช้ืน และหมาด แลว้น าเขา้เก็บในตูเ้ยน็ 

8. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกในการเปิดบาร์ 
ก. เปิดล็อคตูท้ ั้งหมด และเคร่ืองท าความเยน็ ตรวจเช็คดูวา่อุปกรณ์เหล่านั้นท างานดีหรือไม่ 
ข. เติมสินคา้ที่ขาดไปใหเ้ตม็อยูเ่สมอ 
ค. ไปรับเหลา้ เบียร์ และไวน์ ที่ท  าเร่ืองเบิกไวจ้ากหอ้งเก็บของ 
ง. ดูแลจดัเตรียมเก่ียวกบัน ้ าผลไม ้และส่วนผสมที่ตอ้งใช ้

9. พนกังานบาร์เทนเดอร์ที่ดีจะตอ้งมีหลกัการปฏิบติัอยา่งไร 
ก. ควรรินน ้ า หรือเหลา้ใหลู้กคา้จนเตม็แกว้          ข. ท างานตรงต่อเวลา และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค. ควรผสมเหลา้ใกล้ๆ  ลูกคา้                                 ง. เลือกที่นัง่ใหลู้กคา้ อยา่ใหลู้กคา้เลือกเอง 

10. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้พงึระวงัในการผสม และการเขยา่เคร่ืองด่ืม 
ก. ปล่อยใหมี้ที่วา่งใน Shaker ส าหรับ Shaking อยา่เติมจนลน้ 
ข. เคร่ืองด่ืมที่เป็นฟองควรเติมเป็นส่ิงแรก 
ค. เม่ือตอ้งใชเ้คร่ืองด่ืมที่มีรสชาติแรงเป็นส่วนผสม ควรตวงใหพ้อดีหา้มเกินเด็ดขาด 
ง. ใส่ส่วนผสมที่ถูกที่สุดลงไปก่อน เพือ่กนัความผดิพลาด 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

ตอนที่ 2 
1. อธิบายขั้นตอนของการเปิดบาร์ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
2. อธิบายขั้นตอนของการปิดบาร์ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
3. การเสิร์ฟไวน์ที่ถูกวธีิมีขั้นตอนอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
4. รายละเอียดการท างานของบาร์เทนเดอร์ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
5. พนกังานบาร์เทนเดอร์ที่ดีจะตอ้งมีหลกัการปฏิบติัอยา่งไร ยกตวัอยา่งมา 5 ขอ้ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
6. บอกขอ้พงึระวงัในการผสม และการเขยา่เคร่ืองด่ืม 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
7. อธิบายการท าความสะอาดแกว้ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
8. สาเหตุใดที่ท  าใหแ้กว้มีอายกุารใชง้านลดลง 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

9. อธิบายเทคนิคของบาร์เทนเดอร์ส าหรับงานบริการเคร่ืองด่ืมในงานปาร์ต้ี 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
10. บอกเทคนิคการจดัการกบัแขกที่เมาเหลา้ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 
1. Service in Bar 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
2. Opening Procedures 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
3. Closing Procedures 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
4. White Wine 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
5. Red Wine 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
6. Ability to 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

5 
แผ่นที่ 5 

7. Knowledge of 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
8. Attitudes 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
9. Mixing Procedures 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
10. Polishing Glasses 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 

หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ตอนที่ 1 

ข้อที่ เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

1. ค 
2. ก 
3. ก 
4. ก 
5. ข 
6. ง 
7. ค 
8. ก 
9. ข 
10. ข 

ตอนที่ 2  
1. อธิบายขั้นตอนของการเปิดบาร์ 

1. เปิดล็อคตูแ้ละเคร่ืองท าความเยน็ ตรวจเช็คดูวา่อุปกรณ์ท างานดีหรือไม่ 
2. เติมสินคา้ใหเ้ตม็อยูเ่สมอ จดัตั้งของที่ตอ้งใชใ้นการบริการและพื้นที่ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
3. ไปรับและตรวจเช็คเหล้า เบียร์ และไวน์ที่ท  าเร่ืองเบิกไวจ้ากห้องเก็บของ (Store Room) ทุกรายการที่

เขียนบนใบเบิกของนั้นไดรั้บครบและถูกตอ้ง 
4. สินคา้ใหม่ที่ไดรั้บในแต่ละวนั ควรใส่ในช่องเบิกของในเอกสารให้ถูกตอ้ง ควรเอาบญัชีรายช่ือเหลา้ที่เป็น

ขวด (Bottle Inventory) มาเช็คเพือ่ให้แน่ใจว่าสินคา้สต็อกนั้นถูกน ามาใส่ในใบแจง้ยอดก่อนหน้า (Par Stock) นั้นแลว้  
จึงจะช่ือลงพร้อมใส่วนัที่และเวลาลงไปดว้ย 

5. ดูแลจดัเตรียมเก่ียวกบัน ้ าผลไมแ้ละส่วนผสมที่ตอ้งใชใ้นวนันั้น 
6. ตรวจทานการเช็ครายการของที่ใชใ้นบาร์ทั้งหมดอีกคร้ัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีจ  านวนที่ถูกตอ้งในมือ  และ

ของเหล่านั้นไดถู้กจดัวางในที่ที่เหมาะสม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 

หน้าที ่
2 

แผ่นที่ 2 

7. การหัน่ผลไมท้ี่จะใชใ้นการตกแต่งหรือผสม ควรใหค้  าแนะน าผูฝึ้กงานบาร์เทนเดอร์ 
8. สอนผูช่้วยบาร์เทนเดอร์มือหรือบาร์ฝึกงานใหท้  ารายการสั่งของที่ตอ้งการใชใ้นบาร์มาเตรียมและจดั

วางใหถู้ก 
2. อธิบายขั้นตอนของการปิดบาร์ 

1. ควรมีการบอกกล่าวคร้ังสุดทา้ยกบัลูกคา้หรือบริกร เพือ่ใหเ้ขาทราบก่อนที่จะท าการปิดบาร์ 
2. แกว้ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ใช ้ควรน ามาลา้ง เช็ดใหแ้หง้ และเก็บไวใ้นที่ที่เหมาะสมก่อนปิดบาร์ 
3. เหลา้ทุกชนิด ไวน์ และเบียร์ควรเก็บเขา้ที่และปิดใส่กุญแจใหเ้รียบร้อย 
4. ผลไมทุ้กชนิดและผลไมท้ี่ใชต้กแต่ง ตอ้งคลุมดว้ยผา้หมาดและใส่ไวใ้นที่เยน็ 
5. ท าการนบัของที่ใชท้ั้งหมดเพือ่ที่จะไดท้  ารายการเบิกเขา้มาแทนที่ต่อไป 
6. พื้นที่บาร์รวมทั้งเคร่ืองสแตนเลสทั้งหมดตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดอยา่งดี 

3. การเสิร์ฟไวน์ที่ถูกวธีิมีขั้นตอนอยา่งไร 
1. ตอ้งโชวข์วดไวน์ใหแ้ขกดูก่อนเปิดทุกคร้ัง 
2. รินไวน์ใหชิ้มก่อนประมาณ 1/4 ของแกว้ 
3. รินไวน์ใหก้บัแขกคนที่เป็นคนสัง่ไวน์ 
4. ต่อไปจึงรินใหสุ้ภาพสตรีก่อน 
5. รินไวน์ทางขวามือของแขกเสมอ 
6. ไม่ควรรินไวน์ใหเ้ตม็แกว้จนเกินไป (ห่างจากปากแลว้ประมาณ 1 - 1.5 ซม.) 

4. รายละเอียดการท างานของบาร์เทนเดอร์ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1. ติดตามเร่ืองค าสัง่และก าหนดการที่แน่นอนของบาร์ จากหวัหนา้บาร์เทนเดอร์   
2. จดัหาส่ิงของส าหรับขายและใชใ้นบาร์ใหเ้พยีงพออยูเ่สมอ 
3. ควรเก็บและแช่เคร่ืองด่ืมตามรายการขา้งตน้ใหเ้พยีงพอที่จะขาย 
4. จดัหาของตามรายการที่ตอ้งการและก าหนดไวส้ าหรับใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม 
5. จดัหาน ้ าแขง็ แกว้สะอาด แกว้คอ็กเทล ผา้หรือกระดาษเช็ดปาก และอ่ืนๆ 
6. อุปกรณ์ต่างๆ หากเกิดความบกพร่องหรือถึงก าหนดการซ่อมบ ารุงจะตอ้งแจง้ต่อหวัหนา้ผูดู้แลทนัที 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 

หน้าที ่
3 

แผ่นที่ 3 

7. ดูแลเร่ืองความสะอาดของพื้นที่บาร์โดยรอบ 
8. จดบนัทึกส่ิงของที่ใชเ้ฉพาะที่อยูใ่นบาร์ซ่ึงน าออกไปจากหอ้งเก็บของใหถู้กตอ้ง 
9. ท ารายการเบิกเคร่ืองด่ืมประจ าวนัส าหรับหอ้งเก็บของ 
10. เคร่ืองด่ืมที่ถูกเสิร์ฟ ตอ้งมีคุณภาพและปริมาณในการตวงวดัส่วนผสมที่ถูกตอ้ง 
11. เคร่ืองแบบตอ้งเรียบร้อยประณีตตามแบบฉบบัของคู่มือการท างานของพนกังาน 
12. ควรเขา้ร่วมในการประชุมบาร์ทุกคร้ัง 

5. พนกังานบาร์เทนเดอร์ที่ดีจะตอ้งมีหลกัการปฏิบติัอยา่งไร ยกตวัอยา่งมา 5 ขอ้ 
1. ท างานตรงต่อเวลาและท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. บริการรวดเร็วและซ่ือสตัยก์บัลูกคา้ 
3. ก่อนที่จะปฏิบติังานจะตอ้งเช็คของและจดัหาเตรียมของที่จะขายใหพ้ร้อม 
4. หา้มทะเลาะหรือมีปากมีเสียงกบัลูกคา้ 
5. ผสมเหลา้ตามใจลูกคา้หรือตามที่ลูกคา้สัง่ 

6. บอกขอ้พงึระวงัในการผสม และการเขยา่เคร่ืองด่ืม 
1. ปล่อยใหมี้ที่วา่งใน Shaker ส าหรับ Shaking อยา่เติมจนลน้ 
2. เคร่ืองด่ืมที่เป็นฟอง (Effervescent Drinks) ควรเติมเป็นส่ิงสุดทา้ย 
3. เม่ือตอ้งใช้เคร่ืองด่ืมที่มีรสชาติแรงเป็นส่วนผสม ควรตวงให้พอดีห้ามเกินเด็ดขาด เพราะจะท าให้

รสชาติของ Cocktail เปล่ียนหรือเพี้ยนไปได ้
4. เขยา่ Cocktail ดว้ยความรวดเร็ว สั้น มัน่คง 
5. ใส่ส่วนผสมตามล าดบั ดงัน้ี น ้ าแขง็ – น ้ าตาล - ไข่/นม – แอลกอฮอล ์
6. ใส่ส่วนผสมที่ถูกที่สุดลงไป เพือ่กนัความผดิพลาด 

7. อธิบายการท าความสะอาดแกว้ 
ควรลา้งภาชนะที่ท  าดว้ยแกว้ก่อนภาชนะอ่ืน เทน ้ าแขง็ออกจากแกว้ก่อนจบัฐานแกว้ขึ้นมาองัไอน ้ าร้อน

จากกาน ้ าร้อน หมุนกา้นแกว้ใหไ้อน ้ าทัว่ภายในแกว้ ใชมื้อขวาจบัผา้ถือฐานแกว้ไว ้แลว้ใชมื้อซ้ายจบัผา้อีกดา้นเช็ค
ท าความสะอาดจนแกว้ใสหมดไอน ้ าร้อน และเช็ดภายนอกใหส้ะอาด 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 

หน้าที ่
4 

แผ่นที่ 4 

8. สาเหตุใดที่ท  าใหแ้กว้มีอายกุารใชง้านลดลง 
1. การเกิดการกระทบกนัของแกว้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
2. การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยา่งรวดเร็วกบัตวัแกว้ 

9. อธิบายเทคนิคของบาร์เทนเดอร์ส าหรับงานบริการเคร่ืองด่ืมในงานปาร์ต้ี 
1. ใส่น ้ าแขง็ในอตัราพอดีไม่มากจนท าให้รสกร่อย หรือกระทบฟันทุกคร้ังที่จิบเหลา้ 
2. วธีิการรินเหลา้ที่คลาสสิก คือ เอาน ้ าแขง็ใส่แกว้ก่อนแลว้จึงรินเหลา้ใส่ 
3. การเตรียมแกว้เปล่าดว้ยการแช่เยน็ก่อน ถา้มีพื้นที่วา่งภายในตูเ้ยน็เหลือพอ 
4. เคร่ืองด่ืมบางชนิด ที่ไม่ไดเ้สิร์ฟกบัน ้ าแขง็ สามารถท าเตรียมไวก่้อน และแช่เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ได ้
5. ส าหรับงานปาร์ต้ีเล็กๆ ควรจะใชผ้า้เช็ดปากที่ท  าจากผา้หรือลินิน 
6. ควรมีที่ใหแ้ขกไดน้ัง่รับประทานของวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมบนโตะ๊อาหารครบทุกคน 

10. บอกเทคนิคการจดัการกบัแขกที่เมาเหลา้ 
1. จดัใหแ้ขกอยูใ่นท่านัง่ คลายเน็คไทออกใหห้ลวม 
2. ถา้แขกหนา้แดงควรใชผ้า้เยน็เช็ดหนา้ให ้แต่หากแขกหนา้เขียวควรจดัใหน้อนพกั 

ตอนที่ 3  
1. Service in Bar 

งานบริการในบาร์ 
2. Opening Procedures 

ขั้นตอนการด าเนินการเปิดบาร์ 
3. Closing Procedures 

ขั้นตอนการปิดบาร์ 
4. White Wine 

ไวน์ขาว 
5. Red Wine 

ไวน์แดง  
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
รหัสวิชา: 2701 2007 
งาน: จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืมและท าการ
บริการเคร่ืองด่ืม 

เฉลย
แบบฝึกหัด
ท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 8 

หน้าที ่
5 

แผ่นที่ 5 

6. Ability to 
มีความสามารถในการ 

7. Knowledge of 
มีความรู้ในเร่ือง 

8. Attitudes 
มีทศันคติในเร่ือง 

9. Mixing Procedures 
ขั้นตอนการด าเนินการผสมเคร่ืองด่ืม 

10. Polishing Glasses 
     การท าความสะอาดแกว้ 
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