
ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชำ :    3701 – 2003 
ชื่อวิชำ :    การบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Services)   
จ ำนวน :    3 หน่วยกิต 4 ช่ัวโมง  
 

หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status):  ปวส. 2 (สอร. 2 และ สอท. 2/2) สาขาวิชา การโรงแรม 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite):    งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 

ภำคเรียนที่ (Semester):    1/2562 
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting):   วัน จันทร์ เวลา 08:20 – 12:20 น. 
 

ชื่อผู้สอน (Instructor):    นายจิรวัฒน์     วงกา 
ที่ท ำงำน (Office):    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone):     08-7577-7585     
อีเมล์ (E-Mail):    jirawatwongka@gmail.com  
   pungpungkung_boy20@hotmail.com 
 

หนังสือเรียน (Text Book):   - งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม, ชุดต าราวิชาการด้านการ 
   โรงแรม เล่ม 2  (สมาคมโรงแรมไทยและส านักงาน 
   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา). 

           - เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องด่ืม. 
 

แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference):   - ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
   - ห้องสมุดแผนกวิชา สาขาวิชาวิชาการท่องเท่ียว 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
   - วิวัฒนาการและศิลปะ การจัดโต๊ะอาหาร เครื่องด่ืม และ 
      เมนูอาหาร (ขวัญแก้ว วัชโรทัย) 
   - เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
   - 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. มีความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืมรูปแบบต่างๆ 

2. มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

3. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในรูปแบบต่างๆ  

4. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมแบบต่างๆ 

2. ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในระดับหัวหน้างาน 

3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการท างานของพนักงาน 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืม หลักการ วิธีการและรูปแบบของการให้บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม การบริการแบบรถเข็น (Gueridon Service) การบริการแบบทางการ (Silver Service) 

อุปกรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ การจัดโต๊ะอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการอาหารและเครื่องด่ืม เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ การแก้ไขปัญหาในงานบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ และฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมรูปแบบต่างๆ 
 

สมรรถนะ (Competency)  
ควำมรู้  

1. มีความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืมและบอกถึงความส าคัญของธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมได้ 

2. อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับอาหาร มื้ออาหาร เครื่องด่ืมและรูปแบบการบริการได้ 
4. อธิบายถึงลักษณะอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้ 
5. สามารถบอกถึงการแก้ไขปัญหาในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้ 
6. สามารถบอกถึงมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการท่ีดีได้ 

ทักษะ 
1. มีทักษะในด้านการจัดโต๊ะอาหารและการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมในรูปแบบต่างๆ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
3. เตรียมงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐาน 
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้ 
5. มีเทคนิคในการสร้างความประทับใจในงานบริการได้ 
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คุณธรรม 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อตกลงของกลุ่ม 
2. สนใจใฝ่รู้ รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เสียสละและมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator) 
1. ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติในด้านของการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมในรูปแบบต่างๆได้อย่างมาตรฐาน 
4. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
อัตรำส่วน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค  60:40  
 ระหว่ำงภำค : 60 
  1. สอบกลางภาค         20% 
  2. แบบทดสอบ         10% 
  3. เก็บสะสมระหว่างภาค        30% 
          (ปฏิบัติการจัดเตรียมการ และการบริการอาหารและเครื่องด่ืมเครื่องด่ืม) 

ปลำยภำค : 40  
  1. สอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎี         20% 
  2. เจตคติ (เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤติ งานท่ีมอบหมาย)  20% 

 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
1. การบรรยายโดยงานน าเสนอภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวเพื่อความน่าสนใจ พร้อมท้ังให้นักศึกษาค้นคว้า

จากหนังสือ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เน็ต และจัดท าส่ือน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การท างานร่วมกันกับกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่มแล้วน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
4. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารพร้อมท้ังบริการอาหารและเครื่องด่ืมในรูปแบบต่างๆ 
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กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหาร

และเครื่องด่ืม รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2. ให้นักศึกษาค้นคว้าวิธีการพับผ้าเช็ดปาก พร้อมท้ังสาธิตให้เพื่อนดูในสัปดาห์ต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน 
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 
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รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : การบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and beverage Services) 

เรียน 18 ครั้ง 72 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1 แนะน ำรำยวิชำ 
1. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
งำนบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 ความส าคัญของงาน
บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
   1.2 แผนกท่ีให้บริการอา 
หารและเครื่องด่ืมในโรงแรม 
   1.3 คุณสมบัติของพนัก 
งานบริการ 
   1.4 จรรยาบรรณและ
มารยาทของพนักงานบริการ 
 
 

- ครูช้ีแจงค าอธิบายราย 
วิชา, การปฏิบัติตนใน
ระหว่างเรียน, เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล  
- นักศึกษาช่วยกัน
อภิปรายถึงความรู้เบ้ือง 
ต้น, ความส าคัญ, แผนก
ท่ีให้บริการด้านงาน
อาหารและเครื่องด่ืม, 
คุณสมบัติ จรรยาบรรณ 
และมารยาทของพนัก 
งานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

- ค าอธิบายราย 
วิชา/เกณฑ์การ
วัดและประเมิน 
ผล 
- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 

การสอบถาม 
และแบบทด 
สอบ 

- บอกวิธีปฏิบัติตน
ในระหว่างการเรียน
ได้ 
- อธิบายเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล
ได้ 
- สามารถบอกถึง
ความรู้เบ้ืองต้น, 
ความส าคัญ, แผนก
ท่ีให้บริการด้านงาน
อาหารและเครื่อง 
ด่ืม, คุณสมบัติ 
จรรยาบรรณ และ
มารยาทของพนัก 
งานบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมได้
อย่างถูกต้อง 
 

2 1. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
งำนบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 โครงสร้างการบริหาร 
งานของฝ่ายบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม 
   1.2 ส่วนงานย่อยของฝ่าย
อาหารและเครื่องด่ืม 
        - โครงสร้างการบริหาร 
งานห้องอาหารขนาดเล็ก 
        - โครงสร้างการบริหาร 
งานห้องอาหารขนาดกลาง – 
ใหญ่ 

- ศึกษาเกี่ยวกับโครง 
สร้างการบริหารงานของ
ฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม, ส่วนงานย่อย
ของฝ่ายอาหารและ
เครื่องด่ืม (โครงสร้างการ
บริหารงานห้องอาหาร
ขนาดเล็กและโครงสร้าง
การบริหารงานห้อง 
อาหารขนาดกลาง – 
ใหญ่) ในเอกสารที่ครูแจก
ให้, ในห้องสมุดและใน
อินเทอร์เน็ต 

- Power Point  
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 

-ประเมินจาก
ผลงานการน า 
เสนอ 
-การสอบถาม 
-แบบทดสอบ 

- สามารถจ าแนก
โครงสร้างการ
บริหาร งานของ
ฝ่ายบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม, ส่วน
งานย่อยของฝ่าย
อาหารและเครื่อง 
ด่ืม(โครงสร้างการ
บริหารงานห้อง 
อาหารขนาดเล็ก
และโครงสร้างการ 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 

   1.3 ต าแหน่งงาน หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของพนัก 
งานในฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

- ศึกษาในต าแหน่งงาน 
หน้าท่ีและความรับผิด 
ชอบของพนักงานในฝ่าย
บริการอาหารและเครื่อง 
ด่ืมในเอกสารที่ครูแจกให้ 
ในห้องสมุดและในอิน 
เทอร์เน็ต 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มน า 
เสนองานท่ีได้ศึกษาค้น 
คว้ามาหน้าช้ันเรียน
พร้อมท้ังเปิดโอการให้
เพื่อนซักถาม 
- นักศึกษาและครูช่วย 
กันสรุปเนื้อหา 

- ท าแบบทดสอบ 

  บริหารงานห้อง 
อาหารขนาดกลาง 
– ใหญ่) ได้อย่าง

ถูกต้อง 
- สามารถบอกและ
จ าแนกต าแหน่งงาน 
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนัก 
งานในฝ่ายบริการ
อาหารและ
เครื่องด่ืมได้อย่าง
ถูกต้อง 

3 1. ควำมรู้และทักษะที่จ ำ 
เป็นในกำรบริกำรอำหำร
และเคร่ืองด่ืม  
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับมื้ออา 
หารและรายการอาหาร 
        1.1.1 อาหารเช้า 
              - อาหารเช้าแบบ 
                คอนติเนนตัล 
              - อาหารเช้าแบบ 
                อเมริกัน 
              - อาหารเช้าแบบ 
                เอเชีย 
        1.1.2 อาหารก่อน
กลางวัน/ บรั้นซ ์
        1.1.3 อาหารกลางวัน 
        1.1.4 อาหารว่างบ่าย 
        1.1.5 อาหารเย็นหรือ      
                 อาหารค่ า 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มท า 
การศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
มื้ออาหารและรายการ
อาหารตามหัวข้อท่ีครู
ก าหนดให้โดยศึกษาใน
เอกสารที่ครูแจกให้ใน
ห้องสมุด และใน
อินเทอร์เน็ต 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มน า 
เสนองานท่ีได้ศึกษาค้น 
คว้ามาหน้าช้ันเรียน
พร้อมท้ังเปิดโอการให้
เพื่อนซักถาม 
- นักศึกษาและครูช่วย 

กันสรุปเนื้อหา 

- ท าแบบทดสอบ 
 

- Power Point  
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 

-ประเมินจาก
ผลงานการน า 
เสนอ 
-การสอบถาม 
-แบบทดสอบ 

- สามารถจ าแนก
ประเภทของมื้อ
อาหารและรายการ
อาหาร 
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ผู้เรียน 

                - รายการอาหาร 
                 แบบด้ังเดิม 
               - รายการอาหาร 
                 แบบทางการ 
               - รายการอาหาร 
                 สมัยใหม่ 
        1.1.6 อาหารมื้อดึก 

    

4 1. ควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นในกำรบริกำรอำหำร
และเคร่ืองด่ืม  
   1.1 ควำมรู้เก่ียวกับเคร่ือง 
ด่ืมและกำรบริกำร 
     1.1.1 เครื่องด่ืมท่ีไม่มี  
             แอลกอฮอล์ 
     1.1.2 เครื่องด่ืมท่ีมีแอล 
             กอฮอล์ 
     1.1.3 เครื่องด่ืมผสม 
     1.1.4 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยว 
             กับไวน์ 
     1.1.5 การบริการเครื่อง 
             ด่ืม 
            - การเสิร์ฟเครื่องด่ืม 
              เป็นแก้ว  
            - การเสิร์ฟน้ าด่ืม 
              จากเหยือก 
            - การเสิร์ฟน้ าด่ืม      
              จากขวด 
            - การเสิร์ฟไวน์จาก 
              ขวด 
            - การเสิร์ฟชา –  
              กาแฟจากพอต 
 
 

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

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- สามารถจ าแนก
ประเภทของเครื่อง 
ด่ืม 
- มีทักษะในการ
เสิร์ฟเครื่องด่ืมเป็น
แก้ว 
- มีทักษะในการ
เสิร์ฟน้ าด่ืมจาก
เหยือก 
- มีทักษะในการ
เสิร์ฟน้ าด่ืมจากขวด 
- มีทักษะในการ
เสิร์ฟชา - กาแฟ 
- มีทักษะในการโชว์
ขวดไวน์, การเปิด
ขวดไวน์ และการ
รินไวน ์
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

5 1. ควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นในกำรบริกำรอำหำร
และเคร่ืองด่ืม  
   1.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่อง ใช้ในการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม 
   1.2 การรับของ และการถือ
ของ 
       - การรับของ 
       - การถือของ 
         - การจับแก้วใบเดียว 
       - การจับแก้วหลายใบ 
       - การจับอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
         การรับประทาน
อาหาร 
       - การถือจานใบเดียว 
       - การถือจานสามใบ 
       - การถือถาด 
       - การแบกถาด 
       - การเคล่ือนย้ายจาน 
         โดยไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ 

- ให้นักเรียนศึกษาราย 
ละเอียดและบอกช่ือ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ในการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมท่ีรู้จัก 
- ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยว 
กับอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
- ครูสาธิตแล้วให้นัก 
ศึกษาฝึกปฏิบัติตามใน
การรับของและการถือ
ของ ได้แก่ การจับแก้ว
ใบเดียว, การจับแก้ว
หลายใบ, การจับอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการรับ ประทาน
อาหาร, การถือจานใบ
เดียว, การถือจานสามใบ
, การถือถาด, การแบก
ถาด และการเคล่ือนย้าย
จานโดยไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ 
- นักศึกษาสาธิตวิธีการ
จับแก้วใบเดียว, การจับ
แก้วหลายใบ, การจับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รับประทานอาหาร, การ
ถือจานใบเดียว, การถือ
จานสามใบ, การถือถาด, 
การแบกถาด และการ
เคล่ือนย้ายจานโดยไม่ใช้
ถาดเสิร์ฟให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- สามารถจ าแนก
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
- มีทักษะในการจับ
แก้วใบเดียว 
- มีทักษะในการจับ
แก้วหลายใบ 
- มีทักษะในการจับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
- มีทักษะในการถือ
จานใบเดียว 
- มีทักษะในการถือ
จานสามใบ 
- มีทักษะในการถือ
ถาด 
- มีทักษะในการ
แบกถาด 
- มีทักษะในการ
เคล่ือนย้ายจานโดย
ไม่ใช้ถาดเสิร์ฟ 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

  งานร่วมกนั    
6 1. กำรเตรียมกำรบริกำร 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม 
   1.1 การท าความสะอาด 
และการเตรียมการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
        - การท าความสะอาด 
          แก้ว 
        - การท าความสะอาด 
          จาน 
        - การท าความสะอาด 
          มีด ส้อม และช้อน 
        - การท าความสะอาด 
          เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
          อื่นๆ 

- ครูอธิบาย พร้อมสาธิต
การท าความสะอาด
อุปกรณ์ในการบริการแต่
ละชนิด 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
ท าความสะอาดอุปกรณ์
ในการบริการต่างๆ จน
เกิดความช านาญ 
- นักศึกษาสาธิตวิธีการ
ท าความสะอาดอุปกรณ์ 
โดยครูและเพื่อนๆ ช่วย 
กันประเมิน 

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

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- สามารถท าความ
สะอาดอุปกรณ์แต่
ละชนิดได้อย่างถูก 
ต้อง 

7 
- 
9 

1. กำรเตรียมกำรบริกำร 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 
   1.1 การพับผ้าเช็ดปาก 
   1.2 ขั้นตอนการจัดโต๊ะ
อาหาร 
        - การปูผ้าปูโต๊ะ 
        - การจัดเก้าอี้ 
   1.3 ขั้นตอนการวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะ 
        - แบบอาหารเช้า 
        - แบบ A La Carte 
        - แบบ Set Menu 

- นักศึกษาดูรูปภาพของ
การพับผ้าเช็ดปากรูป 
แบบต่างๆ บนโปรเจ็ค
เตอร์ท่ีครูเปิดให้ดู 
- ครูสาธิตวิธีการพับผ้า
เช็ดปากรูปแบบต่างๆ 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติตาม
ในการพับผ้าเช็ดปากจน
คล่อง 
- นักศึกษาสาธิตวิธีการ
พับผ้าเช็ดปากมาคนละ 
5 แบบให้ครูและเพื่อนๆ 
ในห้องดูและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานร่วม กัน 
- ครูสาธิตข้ันตอน แล้ว
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามในเรื่องของวิธีการปู
ผ้าปูโต๊ะ, การจัดเก้าอี้, 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่มเติม 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ช้ินงานการ
น าเสนอ 

- มีทักษะและ
สามารถพับผ้าเช็ด
ปากรูปแบบต่างๆ 
- มีทักษะและ
สามารถจัดโต๊ะ การ
ปูผ้าปูโต๊ะและ
สามารถจัดเก้าอี้ 
- มีทักษะและ
สามารถจัดโต๊ะแบบ
อาหารเช้าตาม 
ล าดับขั้น 
- มีทักษะและ
สามารถจัดโต๊ะ
อาหารแบบ A La 
Carte ตามล าดับ
ขั้น 
- มีทักษะและ
สามารถจัดโต๊ะ 
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กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
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ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

  การวางอุปกรณ์บนโต๊ะ
แบบอาหารเช้า,แบบ A 
La Carte และแบบ Set 
Menu 
- นักศึกษาสาธิตวิธีการปู
ผ้าปูโต๊ะ, การจัดเก้าอี้, 
การวางอุปกรณ์บนโต๊ะ
แบบอาหารเช้า, แบบ A 
La Carte และแบบ Set 
Menu ตามล าดับขั้นให้
ครูและเพื่อนๆ ในห้องดู
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

  อาหารแบบ Set 
Menu ตามล าดับ
ขั้น 

10 1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 การบริการอาหารเช้า
แบบอเมริกัน 
        - การเสิร์ฟน้ าด่ืมและ 
          น้ าผลไม้ 
        - การเสิร์ฟขนมปัง 
        - การเสิร์ฟชา – กาแฟ 
        - การเสิร์ฟจานอาหาร 
        - การถอนอุปกรณ์บน 
          โต๊ะอาหาร 

- ครูสาธิตข้ันตอน แล้ว
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามในเรื่องของวิธีการ
บริการอาหารเช้าแบบ
อเมริกัน ต้ังแต่การเสิร์ฟ
น้ าด่ืมและน้ าผลไม้, การ
เสิร์ฟขนมปัง, การเสิร์ฟ
ชาหรือกาแฟ, การเสิร์ฟ
จานอาหาร รวมท้ังการ
ถอดอุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหาร 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารเช้าแบบ
อเมริกันเสมือนจริงตาม 
ล าดับขั้น ครูและเพื่อนๆ 
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานร่วมกนั 

 
 
 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและ
สามารถให้บริการ
อาหารเช้าแบบ
อเมริกันต้ังแต่การ
เสิร์ฟน้ าด่ืมและน้ า
ผลไม้, การเสิร์ฟขนม
ปัง, การเสิร์ฟชาหรือ
กาแฟ, การเสิร์ฟ
จานอาหาร รวมท้ัง
การถอดอุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร
ตามล าดับข้ัน 
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ผู้เรียน 

11 1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 การบริการอาหารแบบ 
Set Menu 
      - การเสิร์ฟน้ าด่ืม 
      - การเสิร์ฟเครื่องด่ืม 
      - การเสิร์ฟขนมปัง 
      - การเสิร์ฟจานอาหาร 
        ประเภทอาหารเรียก 
        น้ าย่อย 
      - การเสิร์ฟอาหารประ  
        เภทซุป 
      - การเสิร์ฟจานอาหาร 
        ประเภทอาหารจาน 
        หลัก 
      - การเสิร์ฟของหวาน 
      - การเสิร์ฟชา – กาแฟ 
        แบบถ้วย 
      - การถอดอุปกรณ์บน 
        โต๊ะอาหาร 

- ครูสาธิตข้ันตอน แล้วให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามใน
เรื่องของวิธีการบริการ
อาหารแบบ Set Menu 
ต้ังแต่การเสิร์ฟน้ าด่ืมและ
เครื่องด่ืมอื่นๆ, การเสิร์ฟ
ขนมปัง, การเสิร์ฟจาน
อาหารประเภทอาหาร
เรียกน้ าย่อย, การเสิร์ฟ
อาหารประเภทซุป, 
การเสิร์ฟจานอาหารประ 
เภทอาหารจานหลัก, 
การเสิร์ฟของหวาน, การ
เสิร์ฟชา– กาแฟแบบ
ถ้วย รวมท้ังการถอน
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารแบบ Set 
Menu เสมือนจริงตาม 
ล าดับขั้นให้ครูและ
เพื่อนๆ ในห้องดูและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานร่วมกนั 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและ
สามารถให้บริการ
อาหารเช้าแบบ Set 
Menu ต้ังแต่การ
เสิร์ฟน้ าด่ืมและ
เครื่องด่ืมอื่นๆ, การ
เสิร์ฟขนมปัง, การ
เสิร์ฟจานอาหารประ 
เภทอาหารเรียกน้ า 
ย่อย, การเสิร์ฟ
อาหารประเภทซุป, 
การเสิร์ฟจานอาหาร
ประเภทอาหารจาน
หลัก, การเสิร์ฟของ
หวาน, การเสิร์ฟชา– 
กาแฟแบบถ้วย 
รวมท้ังการถอน
อุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหารตามล าดับขั้น 

12 
- 

13 

1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 ขั้นตอนการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม  
(อาหารเช้า) 
      1.1.1 การต้อนรับแขก 
            - การทักทาย 
            - การพาแขกไปยัง  
              โต๊ะ 
 

- ครูอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนวิธีการบริการ
อาหารเช้า โดยเริ่มต้ังแต่
การต้อนรับ, การรับค า 
ส่ังรายการอาหารและ
เครื่องด่ืม, การเสิร์ฟ
อาหารและการบริการ
ระหว่างมื้ออาหาร, การ
เก็บเงิน และการส่งแขก 
โดยครูแจกเอกสารเรื่อง 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและ
สามารถให้บริการ
อาหารเช้าได้ตาม 
ล าดับขั้น 
- มีทักษะและ
สามารถต้อนรับแขก
ได้ตามล าดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถรับค าส่ัง
รายการอาหารและ 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

             - การเล่ือนเก้าอี้ 
              ให้แขก 
            - การคล่ีผ้าเช็ด 
              ปากให้แขก 
            - การต้อนรับแขก 
              ท่ีโต๊ะ 
      1.1.2 การรับค าส่ังอา 
หารและและเครื่องด่ืม 
            - การมอบเมนูให้ 
              แขก 
            - การรับค าส่ัง 
              อาหารและ 
              เครื่องด่ืม 
            - การทวนค าส่ัง 
              รายการ 
            - การเก็บเมนูคืน 
      1.1.3 การเสิร์ฟอาหาร
และเครื่องด่ืมและการบริการ
ระหว่างมื้ออาหาร 
            - การเสิร์ฟน้ าด่ืม 
              และน้ าผลไม้ 
            - การเสิร์ฟขนมปัง 
            - การเสิร์ฟอาหาร 
              เป็นจาน 
            - การเสิร์ฟของ 
              หวานหรือผลไม้ 
            - การเสิร์ฟชา –  
              กาแฟ 
            - การเก็บโต๊ะและ 
              การถอดจาน 
      1.1.4 การเก็บเงิน 
      1.1.5 การส่งแขก 
            - การกล่าวค าขอบ  
              คุณ 

ล าดับขั้น ตอนของการ
บริการอาหารและเครื่อง 
ด่ืมให้ดูประกอบด้วย 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารเช้า
ตามล าดับข้ันตอนจนสาม
รถท าได้ทุกคน แล้วให้ครู
และเพื่อนๆ ช่วยกันประ 
เมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

  เครื่องด่ืมได้ตามล า 
ดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถเสิร์ฟอาหาร
ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

14 
- 

15 

1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 ขั้นตอนการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม  
(อาหารแบบ Set Menu) 
      1.1.1 การต้อนรับแขก 
            - การทักทาย 
            - การพาแขกไปยัง  
              โต๊ะ 
            - การเล่ือนเก้าอี้ 
              ให้แขก 
            - การคล่ีผ้าเช็ด 
              ปากให้แขก 
            - การต้อนรับแขก 
              ท่ีโต๊ะ 
      1.1.2 การรับค าส่ังอา 
หารและและเครื่องด่ืม 
            - การมอบเมนูให้ 
              แขก 
            - การรับค าส่ัง               
              อาหารและ 
              เครื่องด่ืม 
            - การทวนค าส่ัง 
              รายการ 
            - การเก็บเมนูคืน 
      1.1.3 การเสิร์ฟอาหาร
และเครื่องด่ืมและการบริการ
ระหว่างมื้ออาหาร 
            - การเสิร์ฟน้ าด่ืม 
              และน้ าผลไม้ 
            - การเสิร์ฟขนมปัง 
            - การเสิร์ฟอาหาร 
              เป็นจาน 
 

- ครูอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนวิธีการบริการ
อาหารแบบ Set Menu 
โดยเริ่มต้ังแต่การต้อนรับ
, การรับค า ส่ังรายการ
อาหารและเครื่องด่ืม, 
การเสิร์ฟอาหารและการ
บริการระหว่างมื้ออาหาร
, การเก็บเงิน และการส่ง
แขก โดยครูแจกเอกสาร
เรื่องล าดับข้ัน ตอนของ
การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมให้ดูประกอบ 
ด้วย 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
บริการอาหารแบบ Set 
Menu ตามล าดับขั้น 
ตอนจนสมารถท าได้ทุก
คน แล้วให้ครูและ
เพื่อนๆ ช่วยกันประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานร่วม 
กัน 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- ใบประเมิน 

- มีทักษะและ
สามารถให้บริการ
อาหารแบบ Set 
Menu ได้ตามล า 
ดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถต้อนรับแขก
ได้ตามล าดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถรับค าส่ัง
รายการอาหารและ
เครื่องด่ืมได้ตามล า 
ดับข้ัน 
- มีทักษะและ
สามารถเสิร์ฟอาหาร
ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
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             - การเสิร์ฟของ 
              หวานหรือผลไม้ 
            - การเสิร์ฟชา –  
              กาแฟ 
            - การเก็บโต๊ะและ 
              การถอดจาน 
      1.1.4 การเก็บเงิน 
      1.1.5 การส่งแขก 
            - การกล่าวค าขอบ  
              คุณ 

    

16 1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
   1.1 เทคนิคการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า 
   1.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
หน้าในการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

- จ าลองสถานการณ์
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการให้ 
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม โดยให้นัก 
ศึกษาส่วนหนึ่งร่วมกัน
แสดงบท บาทสมมุติเป็น
แขกท่ีมาใช้บริการแล้ว
เกิดปัญหา ส่วนนักศึกษา
อีกส่วนหนึ่งแสดง
บทบาทสมมุติเป็น
พนักงานบริการท่ีจะ 
ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในการบริการท่ีเกิด
ขึ้นกับแขก 
- ครูและนักศึกษาร่วม 
กันแลกสรุปเนื้อหาและ
ช่วยกันอภิปรายเทคนิค
การสร้างความประทับ 

ใจให้กับลูกค้า 

 
 
 
 

- Power Point 
- ส่ือของจริง 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 

-ประเมินตาม
สภาพจริง 
-แบบทดสอบ 

- มีทักษะและ
สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้น
ในการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมได้
อย่างรวดเร็ว 
คล่องแคล่ว 
- มีทักษะและ 
เทคนิคในการสร้าง
ความประทับใจ
ให้กับลูกค้า 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 
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ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

17 1. กำรบริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 
    1.1 จัดเตรียมสถานท่ีและ
เตรียมการในการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมจริง 
    1.2 การให้บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมจริง 

- นักศึกษาช่วยกันจัด 
เตรียมสถานท่ี เตรียม
อุปกรณ์ในการให้บริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
- บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมให้กับแขกท่ีมา
ใช้บริการ ต้ังแต่ขั้นตอน
การต้อนรับ จนกระท่ัง
ถึงขั้นตอนการส่งแขก 
โดยแขกท่ีมาใช้เป็นคณะ
ครูและบุคลากรใน
วิทยาลัยและเป็นผู้ประ 
เมินนักเรียนในการ
ปฏิบัติงานบริการ 

- ส่ือของจริง 
- สถานท่ีจริง 
- ใบประเมิน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 

- นักศึกษามีทักษะ
และสามารถให้ 
บริการกับแขกท่ีมา
ใช้บริการได้จริง 
และถูกต้องตาม 
ล าดับดับข้ัน 

18 สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
(Post Test, Examination) 

ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชา : PPA 

แบบทดสอบ การทดสอบ ผ่านเกณฑ์การประ 
เมินผลตามท่ีก าหนด 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
 

ช่ือวิชา: การบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Services) 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
    แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation)  คือ จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด 

    กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รำยกำรตรวจสอบ และอนุญำตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
            ลงช่ือ……………………………………… 

         (นางพิมพ์ณดา   นนประสาท) 
         หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
................../.........................../........................ 

 
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
           ลงช่ือ……………………………………… 
              (ดร. ศรากร    บุญปถัมภ์) 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
               ................../......................../........................ 
 
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 อื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
           ลงช่ือ……………………………………… 
                (นายปริวิชญ์    ไชยประเสริฐ) 
                           ผู้อ านวยการ 
        ................../........................../..................



 
 

 
 

 
 

 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

วิชำ กำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม รหัส 3701 – 2003 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 
ประเภทวิชำ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม   
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