
ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 

รหัสวิชำ :   2701 - 2006 
ชื่อวิชำ :   ภัตตาคารและการจัดเล้ียง (Restaurant and Catering)    
จ ำนวน :   3 หน่วยกิต 4 ช่ัวโมง  
 

หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status):  ปวช. 3 สาขาวิชา การโรงแรม 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite):   ไม่มี 
 

ภำคเรียนที่ (Semester):   1/2562 
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting):   วัน  ศุกร์ เวลา 08.20 – 12.20 น. 
 

ชื่อผู้สอน (Instructor):   นายจิรวัฒน์     วงกา 
ที่ท ำงำน (Office):   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone):    087-577-7585     
อีเมล์ (E-Mail):     jirawatwongka@gmail.com,  
     pungpungkung_boy20@hotmail.com 
 

หนังสือเรียน (Text Book):   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา ภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
 

แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference):  - ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  - วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องด่ืม และ 
     เมนูอาหาร (ขวัญแก้ว วัชโรทัย) 
  - เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
  - www.google.co.th

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

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

2. มีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

3. สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

4. สามารถให้การบริการอาหารและเครื่องด่ืมในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

5. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน 
 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

3. ปฏิบัติงานภัตตาคารและงานจัดเล้ียงในโรงแรม 
  

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเล้ียง หลักการด าเนินงาน รูปแบบ การวางแผน จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภัตตาคารและการจัดเล้ียง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานภัตตาคาร
และงานจัดเล้ียง 
 

สมรรถนะ (Competency)  
ควำมรู้  

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
2. แสดงความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ี ความรับผิดชอบของพนักงานในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
3. แสดงความรู้ ความเข้าใจในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
4. แสดงความรู้ ความเข้าใจในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

ทักษะ 
1. มีทักษะในการด าเนินงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
2. มีทักษะในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานภัตตาคารและงานจัดเล้ียงในโรงแรม 
4. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

คุณธรรม 
มีระเบียบวินัยท่ีดีในการเรียน มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ

ในการเรียนรู้ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ มีกิจนิสัย และมีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator) 

1. ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไปงานภัตตาคารและการจัดเล้ียงไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานภัตตาคารและงานจัดเล้ียงในโรงแรม 

4. ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
อัตรำส่วน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค  60:40  

ระหว่ำงภำค : 60 
1. สอบกลางภาค         20% 
2. เก็บสะสมระหว่างภาค (ปฏิบัติการเตรียม และการจัดงานเล้ียง)      40% 
ปลำยภำค : 40 

  1. เจตคติ (เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤติ งานท่ีมอบหมาย)  20% 
2. สอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎี         20% 

 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 
จัดการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
1. บรรยายและให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบัติการจัดการภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

3. การสาธิตและฝึกปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
4. มอบหมายงานปฏิบัติการในการจัดเตรียมสถานท่ีงานเล้ียงในภัตตาคาร 

5. ใช้ส่ือ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติงานการเป็นผู้ประกอบการบรรยาย 
 

กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 
1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับงานภัตตาคารและการจัดเล้ียง เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวข้อท่ีศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และน าเสนอข้อมูล พร้อมกับ
ส่งผลงานท่ีปฏิบัติตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการจัดสถานท่ีในการให้การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมและการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม 
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เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  
ระดับ

คะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช ้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่ำน 

 
 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : ภัตตาคารและการจัดเล้ียง (Restaurant and Catering) 
เรียน 18 ครั้ง 72 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 แนะน ำรำยวิชำ 
1. ควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับภัตตำคำร
และกำรจัดเลี้ยง 
    1.1 ความหมายและวิวัฒนาการ
ของภัตตาคาร 
    1.2 ประเภทของภัตตาคาร 
    1.3 โครงสร้างการบริหารงานของ
ฝ่ายภัตตาคารและการจัดเล้ียง 
         - โครงสร้างการบริหารงาน 
            ของภัตตาคารหรือห้อง  
            อาหารขนาดเล็ก 
         - โครงสร้างการบริหารงาน 
            ของภัตตาคารหรือห้อง  
            อาหารขนาดกลาง – ใหญ่ 
         - ต าแหน่งหน้าท่ีและความ 
            รับผิดชอบของพนักงาน 

- ครูช้ีแจงค าอธิบาย
รายวิชา, การปฏิบัติตนใน
ระหว่างเรียน, เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล  
- อธิบายเกี่ยวกับความ 
หมาย, วิวัฒนาการของ
ภัตตาคารและประเภท
ของภัตตาคาร 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโครงสร้าง
การบริหาร งานของฝ่าย
ภัตตาคารหรือห้อง 
อาหารขนาดเล็ก, ขนาด
กลาง – ใหญ่ รวมถึง
ต าแหน่งหน้าท่ีและความ
รับผิด ชอบของพนักงาน
บริการในเอกสารที่ครู
แจกให้, ในห้องสมุดและ
ในอินเทอร์เน็ต 

- ค าอธิบาย
รายวิชา/เกณฑ์
การวัดและ
ประเมินผล 
- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 

- การสอบ 
ถาม 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- งานท่ีส่ง 

- สามารถบอกวิธี 
การปฏิบัติตนใน
ระหว่างเรียน 
- สามารถอธิบาย
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 
- สามารถบอก
ความหมายและ 
วิวัฒนาการของ
ภัตตาคาร 
- สามารถจ าแนก
ประเภทของ
ภัตตาคาร 
- สามารถจ าแนก
โครงสร้างการ
บริหารงานของฝ่าย
ภัตตาคารและการจัด
เล้ียง 
- สามารถบอกถึง 
ต าแหน่งหน้าท่ีและ 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

 

 - นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนองานท่ีได้ศึกษา
ค้นคว้ามาหน้าช้ันเรียน
พร้อมท้ังเปิดโอการให้
เพื่อนซักถาม 
- นักเรียนและครูช่วย กัน
สรุปเนื้อหา 

  ความรับผิดชอบของ 
พนักงานบริการ 

2 1. รูปแบบของกำรบริกำร 
    1.1 Table Service 
    1.2 Self – Service 
 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้ารูปแบบของการ
บริการตามหัวข้อท่ีครู
ก าหนด ได้ แก่ Table 
Service และ Self-
Service, ในเอกสารที่ครู
แจกให้, ในห้องสมุดและ
ในอินเทอร์เน็ต 

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนองานท่ีได้ศึกษา
ค้นคว้ามาหน้าช้ันเรียน
พร้อมท้ังเปิดโอการให้
เพื่อนซักถาม 
- นักเรียนและครูช่วย 

กันสรุปเนื้อหา 

- ท าแบบทดสอบ 

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

- การสอบ ถาม 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- งานท่ีส่ง 
-แบบทดสอบ 

- สามารถจ าแนก
รูปแบบการบริการ
แบบ Table Service 
- สามารถจ าแนก
รูปแบบการบริการ
แบบ Self – Service 
- สามารถจ าแนก
รูปแบบการบริการ
แบบ Take – Out 
Service 
- สามารถจ าแนก
รูปแบบการบริการ
แบบ Delivery 
Service 
 
 
 

3 1. ควำมรู้เก่ียวกับรำยกำรอำหำร 
    1.1 ชนิดของรายการอาหาร 
    1.2 ประเภทของรายการอาหาร 
    1.3 การจัดเมนูอาหารส าหรับงาน
เล้ียง 
 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับชนิดของ
รายการอาหาร, ประเภท
ของรายการอาหารและ
การจัดเมนูอาหารส าหรับ
งานเล้ียงในเอกสารที่ 

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

- การสอบ ถาม 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- งานท่ีส่ง 
- ใบงาน 

- สามารถจ าแนก
ชนิดของรายการ
อาหาร 
- สามารถจ าแนก
ประเภทของราย การ
อาหาร 
- สามารถจัดเมนู  
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

  ครูแจกให้, ในห้องสมุด
และในอินเทอร์เน็ต 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มน า 
เสนองานท่ีได้ศึกษาค้น 
คว้ามาหน้าช้ันเรียนพร้อม
ท้ังเปิดโอการให้เพื่อนซัก 
ถาม 
- นักเรียนและครูช่วยกัน 
สรุปเนื้อหา 

- ท าใบงาน 

  อาหารส าหรับงาน
เล้ียง 

4 1. ควำมรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมและกำร
บริกำร 
    1.1 เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
    1.2 เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
    1.3 เครื่องด่ืมผสม 
    1.4 การบริการเครื่องด่ืม 
         - การเสิร์ฟเครื่องด่ืมเป็น 
            แก้ว 
         - การเสิร์ฟน้ าด่ืมจากเหยือก 
         - การเสิร์ฟน้ าด่ืมจากขวด 
         - การเสิร์ฟไวน์จากขวด 
         - การเสิร์ฟชา-กาแฟจาก 
            พอต 

- บรรยายความรู้เกี่ยว 
กับประเภทของเครื่อง 
ด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์, 
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
และเครื่องด่ืมผสม 
- ครูสาธิตวิธีการบริการ
เครื่องด่ืม ได้แก่ การ
เสิร์ฟเครื่องด่ืมเป็นแก้ว, 
การเสิร์ฟน้ าด่ืมจากขวด
และจากเหยือกน้ า, การ
เสิร์ฟชา-กาแฟจากพอต 
รวมถึงการรินไวน์จาก
ขวด โดยเริ่มต้ังแต่การ
โชว์ขวดไวน์, การเปิด 
และการรินไวน ์
- นักเรียนฝึกปฏิบัติ การ
บริการเครื่องด่ืมภายใน
คาบจนเกิดความช านาญ 
- นักเรียนสาธิตวิธีการ
บริการเครื่องด่ืมให้ครู
และเพื่อนๆ ในห้องดู
และประเมินผลการ 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
 

- สามารถจ าแนก
ประเภทของ
เครื่องด่ืม 
- มีทักษะในการเสิร์ฟ
เครื่องด่ืมเป็นแก้ว 
- มีทักษะในการเสิร์ฟ
น้ าด่ืมจากเหยือก 
- มีทักษะในการเสิร์ฟ
น้ าด่ืมจากขวด 
- มีทักษะในการเสิร์ฟ
ชา-กาแฟ 
- มีทักษะในการโชว์
ขวดไวน์, การเปิด
ขวดไวน์ และการริน
ไวน ์
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

  ปฏิบัติงานร่วมกัน    
5 1. กำรจัดเลี้ยงในโอกำสต่ำงๆ 

    1.1 ประเภทของการจัดเล้ียง 
    1.2 รูปแบบของการจัดเล้ียงประ 
เภทต่างๆ 
         - วิธีการจัดงานแบบอาหาร 
            ชุด (Set Menu) 
         - วิธีการจัดงานเล้ียงแบบ 
            บุฟเฟต์ (Buffet Style) 
         - วิธีการจัดงานเล้ียงแบบ 
            ค็อกเทล (Cocktail Style) 
         - วิธีการจัดงานเล้ียงแบบ 
            โต๊ะจีน (Chinese Style) 
    1.3 การรับจองงานเล้ียง 
    1.4 การจัดโต๊ะงานเล้ียง 
    1.5 การจัดท่ีนั่งส าหรับงานเล้ียง 

- บรรยายความรู้เกี่ยว 
กบัประเภทของการจัด
เล้ียง การรับจองงาน
เล้ียง 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้ารูปแบบของการ
จัดเล้ียงประเภทต่างๆ 
ตามหัวข้อท่ีครูก าหนด 
ใหใ้นเอกสารที่ครูแจก, 
ในห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ต 

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนองานท่ีได้ศึกษา
ค้นคว้ามาหน้าช้ันเรียน
พร้อมท้ังเปิดโอการให้
เพื่อนซักถาม 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติ การ
จัดโต๊ะและการจัดท่ีนั่ง
ส าหรับงานเล้ียงแบบ
อาหารหารเป็นชุดและ
แบบบุฟเฟต์ 
- นักเรียนและครูช่วย 

กันสรุปเนื้อหา 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- งานท่ีส่ง 

- สามารถจ าแนก
ประเภทของการจัด
เล้ียง 
- สามารถจ าแนก
รูปแบบของการจัด
เล้ียง 
- สามารถบอกถึง
วิธีการจัดงานเล้ียง
แบบอาหารชุด 
- สามารถบอกถึง
วิธีการจัดงานเล้ียง
แบบบุฟเฟต์ 
- สามารถบอกถึง
วิธีการจัดงานเล้ียง
แบบค็อกเทล 
- สามารถบอกถึง
วิธีการจัดงานเล้ียง
แบบโต๊ะจีน 
- มีทักษะในการรับ
จองงานเล้ียง 
- สามารถจัดโต๊ะและ
การจัดท่ีนั่งส าหรับ
งานเล้ียงแบบอาหาร
เป็นชุด 
- สามารถจัดโต๊ะ
อาหารแบบบุฟเฟต์ 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

6 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
        1.1.1 อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในงานบริการอาหาร 
และเครื่องด่ืม 
            - ประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
               (Furniture)                 
            - ประเภทผ้า (Linen) 
            - ประเภทเครื่องใช้บน 
               โต๊ะ 
            - ประเภทเครื่องใช้ใน 
               บาร์ (Bar Tools) 
            - ประเภทเครื่องใช้อื่นๆ 
        1.1.2 การท าความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
            - Chinaware 
            - Glassware 
            - Flatware, Cutlery or  
               Silverware 

- ให้นักเรียนศึกษาราย 
ละเอียดและบอกช่ือ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมท่ี
รู้จัก 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ใน 
การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

- ครูอธิบายพร้อมสาธิต
วิธีการท าความสะอาด
อุปกรณ์แต่ละชนิด ได้แก่ 

Chinaware, 
Glassware, Flatware 

or Cutlery or 
Silverware 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติและสาธิตการท า
ความสะอาด 

Chinaware, 
Glassware, Cutlery 

ให้ครูและเพื่อนๆ ในห้อง
ดูและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

- การสอบ 
ถาม 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

- สามารถจ าแนก
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
- มีทักษะในการท า
ความสะอาด 
Chinaware 
- มีทักษะในการท า
ความสะอาด 
Glassware 
- มีทักษะในการท า
ความสะอาด 
Cutlery 

7 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
        1.1.1 รูปแบบการพับผ้าเช็ด 
               ปาก 

- นักเรียนดูรูปภาพของ
การพับผ้าเช็ดปากรูป 
แบบต่างๆ บนโปรเจ็ค
เตอร์ท่ีครูเปิดให้ดู 
- ครูสาธิตวิธีการพับผ้า 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ช้ินงานการ
น าเสนอ 

- มีทักษะและ
สามารถพับผ้าเช็ด
ปากรูปแบบต่างๆ 
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        1.1.2 วิธีการพับผ้าเช็ดปาก เช็ดปากรูปแบบต่างๆ 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ในการพับผ้าเช็ดปากจน
คล่อง 
- นักเรียนสาธิตวิธีการ 
พับผ้าเช็ดปากมาคนละ 
5 แบบให้ครูและเพื่อนๆ 
ในห้องดูและประเมินผล
การปฏิบัติ งานร่วมกัน 

- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

  

8 
 

1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
        1.1.1 รูปแบบการเย็บระบาย 
               โต๊ะ 
        1.1.2 การเย็บระบายโต๊ะ 
            - ลายกระโปรง 
            - ลายเกลียว 

- นักเรียนดูรูปภาพของ
การเย็บระบายโต๊ะรูป 
แบบต่างๆ บนโปรเจ็ค
เตอร์ท่ีครูเปิดให้ดู 
- ครูสาธิตวิธีการเย็บ
ระบายโต๊ะลายกระ 
โปรงและลายเกลียว 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ในการเย็บระบายโต๊ะ
ลายกระโปรงและลาย
เกลียวจนคล่อง 
- นักเรียนสาธิตวิธีการ
เย็บระบายโต๊ะลาย
กระโปรงและลายเกลียว
ให้ครูและเพื่อนๆ ในห้อง
ดูและประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานร่วมกัน 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ผลงานการ
น าเสนอ 

- มีทักษะและ
สามารถเย็บระบาย
โต๊ะแบบลายกระ 
โปรงและแบบลาย
เกลียว 

9 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
         1.1.1 การเย็บระบายโต๊ะ 
                - ลายผีเส้ือ 
                - ลายพัด 

- ครูสาธิตวิธีการเย็บ
ระบายโต๊ะลายผีเส้ือและ
ลายพัด 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ในการเย็บระบายโต๊ะ
ลายผีเส้ือและลายพัดจน 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ผลงานการ
น าเสนอ 

- มีทักษะและ
สามารถเย็บระบาย
โต๊ะแบบลายผีเส้ือ
และแบบลายพัด 
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 คล่อง 
- นักเรียนสาธิตวิธีการเย็บ
ระบายโต๊ะลายผีเส้ือและ
ลายพัดให้ครูและ 
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานร่วมกนั 

- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

  

10 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
        1.1.1 การรับของและการถือ 
              ของ 
            - การจับแก้วใบเดียว 
            - การจับแก้วหลายใบ 
            - การจับอุปกรณ์ท่ีใช้ 
               ในการรับประทาน 
               อาหาร 
            - การถือจานใบเดียว 
            - การถือจานสามใบ 
            - การถือถาด 
            - การแบกถาด 
            - การเคล่ือนย้ายจาน 
               โดยไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ 
 

- ครูสาธิตแล้วให้นัก 
เรียนฝึกปฏิบัติตามใน
การรับของและการถือ
ของ ได้แก่ การจับแก้ว
ใบเดียว, การจับแก้ว
หลายใบ, การจับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับ 
ประทานอาหาร, การถือ
จานใบเดียว, การถือจาน
สามใบ, การถือถาด, 
การแบกถาด และการ
เคล่ือนย้ายจานโดยไม่ใช้
ถาดเสิร์ฟ 
- นักเรียนสาธิตวิธีการ
จับแก้วใบเดียว, การจับ
แก้วหลายใบ, การจับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับ 
ประทานอาหาร, การถือ
จานใบเดียว, การถือจาน
สามใบ, การถือถาด, 
การแบกถาด และการ
เคล่ือนย้ายจานโดยไม่ใช้
ถาดเสิร์ฟให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะในการจับ
แก้วใบเดียว 
- มีทักษะในการจับ
แก้วหลายใบ 
- มีทักษะในการจับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
- มีทักษะในการถือ
จานใบเดียว 
- มีทักษะในการถือ
จานสามใบ 
- มีทักษะในการถือ
ถาด 
- มีทักษะในการแบก
ถาด 
- มีทักษะในการ
เคล่ือนย้ายจานโดย
ไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ 
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  งานร่วมกนั    
11 
- 

12 

1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
        1.1.1 ขั้นตอนการจัดโต๊ะ 
            - การปูผ้าปูโต๊ะ 
            - การจัดเก้าอี้ 
        1.1.2 ขั้นตอนการวางอุปกรณ์ 
               บนโต๊ะ 
            - แบบอาหารเช้า 
            - แบบ A La Carte 
           - แบบ Set Menu 

- ครูสาธิตขั้นตอน แล้ว
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ในเรื่องของวิธีการปูผ้าปู
โต๊ะ, การจัดเก้าอี้, การ
วางอุปกรณ์บนโต๊ะแบบ
อาหารเช้า, แบบ A La 
Carte Menu และแบบ 
Set Menu 
- นักเรียนสาธิตวิธีการปู
ผ้าปูโต๊ะ, การจัดเก้าอี้, 
การวางอุปกรณ์บนโต๊ะ
แบบอาหารเช้า, แบบ A 
La Carte Menu และ
แบบ Set Menu 
ตามล าดับข้ันให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 
- ส่ือของจริง  

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและสามารถ
จัดโต๊ะ การปูผ้าปูโต๊ะ
และสามารถจัดเก้าอี้ 
- มีทักษะและสามารถ
จัดโต๊ะแบบ 
อาหารเช้าตาม ล าดับ
ขั้น 
- มีทักษะและสามารถ
จัดโต๊ะอาหารแบบ A 
La Carte Menu 
ตามล าดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถจัดโต๊ะ
อาหารแบบ Set 
Menu ตามล าดับขั้น 

13 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การบริการอาหารเช้าแบบ
อเมริกัน 
         - การเสิร์ฟน้ าด่ืมและน้ าผลไม้ 
         - การเสิร์ฟขนมปัง 
         - การเสิร์ฟชา – กาแฟ 
         - การเสิร์ฟจานอาหาร 
         - การถอนอุปกรณ์บนโต๊ะ 
           อาหาร 

- ครูสาธิตขั้นตอน แล้ว
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ในเรื่องของวิธีการ
บริการอาหารเช้าแบบ
อเมริกัน ต้ังแต่การเสิร์ฟ
น้ าด่ืมและน้ าผลไม้, การ
เสิร์ฟขนมปัง, การเสิร์ฟ
ชาหรือกาแฟ, การเสิร์ฟ
จานอาหาร รวมท้ังการ
ถอดอุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหาร 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารเช้าแบบ 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและสามารถ
ใหบ้ริการอาหารเช้า
แบบอเมริกันต้ังแต่
การเสิร์ฟน้ าด่ืมและ
น้ าผลไม้, การเสิร์ฟ
ขนมปัง, การเสิร์ฟชา
หรือกาแฟ, การเสิร์ฟ
จานอาหาร รวมท้ัง
การถอดอุปกรณ์บน
โต๊ะอาหารตามล าดับ
ขั้น 
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กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

 

 อเมริกันเสมือนจริง 
ตามล าดับข้ันให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานร่วมกนั 

   

14 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 การบริการอาหารแบบ Set 
Menu 
       - การเสิร์ฟน้ าด่ืม 
       - การเสิร์ฟเครื่องด่ืม 
       - การเสิร์ฟขนมปัง 
       - การเสิร์ฟจานอาหาร 
          ประเภทอาหารเรียกน้ าย่อย 
       - การเสิร์ฟอาหารประเภทซุป 
       - การเสิร์ฟจานอาหาร 
          ประเภทอาหารจานหลัก 
       - การเสิร์ฟของหวาน 
       - การเสิร์ฟชา – กาแฟแบบ 
          ถ้วย 
       - การถอดอุปกรณ์บนโต๊ะ 
          อาหาร 

- ครูสาธิตข้ันตอนแล้วให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใน
เรื่องของวิธีการบริการ
อาหารแบบ Set Menu 
ต้ังแต่การเสิร์ฟน้ าด่ืมและ
เครื่องด่ืมอื่นๆ, การเสิร์ฟ
ขนมปัง, การเสิร์ฟจาน
อาหารประเภทอาหาร
เรียกน้ าย่อย, การเสิร์ฟ
อาหารประเภทซุป, 
การเสิร์ฟจานอาหาร
ประเภทอาหารจานหลัก,
การเสิร์ฟของหวาน, การ
เสิร์ฟชา– กาแฟแบบ
ถ้วย รวมท้ังการถอน
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารแบบ Set 
Menu เสมือนจริงตาม 
ล าดับขั้นให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 
 
 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและสามารถ
ให้บริการอาหารเช้า
แบบ Set Menu 
ต้ังแต่การเสิร์ฟน้ าด่ืม
และเครื่องด่ืมอื่นๆ, 
การเสิร์ฟขนมปัง, การ
เสิร์ฟจานอาหารประ 
เภทอาหารเรียกน้ า 
ย่อย, การเสิร์ฟอาหาร
ประเภทซุป, การเสิร์ฟ
จานอาหารประเภท
อาหารจานหลัก,การ
เสิร์ฟของหวาน, การ
เสิร์ฟชา– กาแฟแบบ
ถ้วย รวมท้ังการถอน
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ตามล าดับข้ัน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 
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ของผู้เรียน 

15 
- 

16 

1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 ขั้นตอนการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม (อาหารเช้า) 
        1.1.1 การต้อนรับแขก 
            - การทักทาย 
            - การพาแขกไปยังโต๊ะ 
            - การเล่ือนเก้าอี้ให้แขก 
             - การคล่ีผ้าเช็ดปากให้ 
                แขก 
             - การต้อนรับแขกท่ีโต๊ะ 
        1.1.2 การรับค าส่ังอาหารและ
และเครื่องด่ืม 
            - การมอบเมนูให้แขก 
            - การรับค าส่ังอาหาร 
               และเครื่องด่ืม 
            - การทวนค าส่ังรายการ 
            - การเก็บเมนูคืน 
        1.1.3 การเสิร์ฟอาหารและ 
เครื่องด่ืมและการบริการระหว่างมื้อ
อาหาร 
            - การเสิร์ฟน้ าด่ืมและ 
               น้ าผลไม้ 
            - การเสิร์ฟขนมปัง 
            - การเสิร์ฟอาหารเป็น 
               จาน 
            - การเสิร์ฟของหวาน 
               หรือผลไม้ 
            - การเสิร์ฟชา – กาแฟ 
            - การเก็บโต๊ะและการ 
               ถอดจาน 
 

- ครูอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนวิธีการบริการ
อาหารเช้า โดยเริ่มต้ังแต่
การต้อนรับ, การรับค า 
ส่ังรายการอาหารและ
เครื่องด่ืม, การเสิร์ฟ
อาหารและการบริการ
ระหว่างมื้ออาหาร และ
การส่งแขก โดยครูแจก
เอกสารเรื่องล าดับขั้น 
ตอนของการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมให้ดู
ประกอบด้วย 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติ การ
บริการอาหารเช้า
ตามล าดับข้ันตอนจน
ช านาญ แล้วให้ครูและ
นักเรียนช่วยกัน
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานร่วมกนั 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและ
สามารถให้บริการ
อาหารเช้าได้ตาม 
ล าดับขั้น 
- มีทักษะและสามารถ
ต้อนรับแขกได้
ตามล าดับข้ัน 
- มีทักษะและสามารถ
รับค าส่ังรายการอาหาร
และเครื่องด่ืมได้ตาม 
ล าดับขั้น 
- มีทักษะและสามารถ
เสิร์ฟอาหารได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
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         1.1.4 การส่งแขก 
            - การกล่าวค าขอบคุณ 

    

17 1. กำรด ำเนินงำนในภัตตำคำรและ
กำรจัดเลี้ยง 
    1.1 จัดเตรียมสถานท่ีและเตรียม 
การในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม
เสมือนจริง 
    1.2 การให้บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมเสมือนจริง 

- นักเรียนช่วยกันจัด 
เตรียมสถานท่ี เตรียม
อุปกรณ์ในการให้ 
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
- บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมให้กับแขกท่ีมา
ใช้บริการเสมือนจริง 
ต้ังแต่ขั้นตอนการ
ต้อนรับ จนกระท่ังถึง
ขั้นตอนการส่งแขก โดย
แขกท่ีมาใช้เป็นคณะครู
และบุคลากรในวิทยาลัย
และเป็นผู้ประเมิน
นักเรียนในการ
ปฏิบัติงานบริการ 

- ส่ือของจริง 
- สถานท่ีจริง 
- ใบประเมิน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 

- นักเรียนมีทักษะ
และสามารถให้ 
บริการกับแขกท่ีมาใช้
บริการได้จริง และ
ถูกต้องตาม ล าดับดับ
ขั้น 

18 สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
(Post Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำน
รำยวิชำ : PPA 

แบบทดสอบ กำรทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรประ 
เมินผลตำมที่ก ำหนด 
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หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
 

ช่ือวิชา: ภัตตาคารและการจัดเล้ียง (Restaurant  and  Catering)    
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C (Construction)   คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction)   คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล  
   และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวน  
     การคิด กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A (Application)   คือ  การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
     ประจ าวัน 
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รำยกำรตรวจสอบ และอนุญำตให้ใช้ 
 

 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
                  ลงช่ือ……………………………………… 

    (นางพิมพ์ณดา   นนประสาท) 
     หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

       ................../.........................../.................... 
 

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อื่น ๆ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
                 ลงช่ือ……………………………………… 

       (ดร. ศรากร    บุญปถัม) 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
             ................../......................../........................ 
 

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 อื่น ๆ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
                  ลงช่ือ……………………………………… 
            (นายปริวิชญ์    ไชยประเสริฐ) 
                        ผู้อ านวยการ 
                    ................../........................../....................



 
 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
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