
ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 

รหัสวิชำ :   3701 - 2303 
ชื่อวิชำ :   การจัดเล้ียง (Banquet Management)    
จ ำนวน :   3 หน่วยกิต 4 ช่ัวโมง  
 

หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status):  ปวส. 2 สาขาวิชา การโรงแรม 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite):   ไม่มี 
 

ภำคเรียนที่ (Semester):   1/2562 
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting):   วัน  จันทร์ เวลา 13.20 – 17.30 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):   - 
 

แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference):  - หนังสือประกอบการสอน วิชาการจัดเล้ียง 
  - ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  - วิวัฒนาการและศิลปะ การจัดโต๊ะอาหาร เครื่องด่ืม และ 
     เมนูอาหาร (ขวัญแก้ว วัชโรทัย) 
  - เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการจัดเล้ียง 
  - 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. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดเล้ียง 

2. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดเล้ียงและวางแผนการจัดรายการอาหาร 

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานจัดเล้ียงรูปแบบต่างๆ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดเล้ียง รูปแบบการจัดเล้ียงและวางแผนรายการอาหาร 

2. ปฏิบัติงานบริการในงานจัดเล้ียง 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเล้ียง รูปแบบการจัดเล้ียง ศิลปะการขาย การรับจอง การวางแผน การ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ การเตรียมบุคลากร การจัดสถานท่ี วางแผนรายการอาหาร จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดเล้ียง 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมในงานจัดเล้ียง ตรวจการปฏิบัติงานในท่ี
ท างาน 
 

สมรรถนะ (Competency)  
ควำมรู้  

1. นักศึกษาแสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเล้ียง 
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเล้ียงเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดเล้ียงและวางแผนการจัดรายการอาหาร 

ทักษะ 
1. มีทักษะในการด าเนินงานการจัดเล้ียง 
2. มีทักษะในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในการจัดเล้ียง 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานจัดเล้ียงรูปแบบต่างๆ 
4. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในงานจัดเล้ียง 

คุณธรรม 
มีระเบียบวินัยท่ีดีในการเรียน มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความ

ใส่ใจในการเรียนรู้ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ มีกิจนิสัย และมีเจตคติท่ี
ดีในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator) 
1. ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเล้ียงไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในงานจัดเล้ียง 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานจัดเล้ียงในรูปแบบต่างๆ 

4. ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.5 ขึ้นไป 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

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

  2. เจตคติ (เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤติ งานท่ีมอบหมาย)   20% 
 

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

เรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
1. บรรยาย และให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบัติการจัดเล้ียง 
3. การสาธิตและฝึกปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในงานจัดเล้ียง 
4. มอบหมายงานปฏิบัติการในการจัดเตรียมสถานท่ีงานเล้ียง 
5. ใช้ส่ือ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติงานการเป็นผู้ประกอบการ

บรรยาย 
 

กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 
1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับงานการจัดเล้ียงเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวข้อท่ีศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และน าเสนอข้อมูล พร้อมกับส่งผล
งานท่ีปฏิบัติตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการจัดสถานท่ีในการให้การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมและการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

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 
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รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : การจัดเล้ียง (Banquet Management) 

เรียน 18 ครั้ง 72 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 1. ชี้แจงแนวกำรสอน 
    1.1 เนื้อหาท่ีจะเรียน 
    1.2 การเก็บคะแนน 

แนะน าเนื้อหาท่ีจะสอน 
และการเก็บคะแนน 
รวมท้ังกติกาในการเข้า
เรียน เช่น การแต่งกายมา
เรียน และความจ าเป็นที่
จะต้องมาในสายอาชีพ 

- Power Point 
- Internet 
- Computer 

- การสอบ 
ถาม 

นักศึกษารู้ถึงจุด 
ประสงค์ของการ
เรียนรู้ แนวทางการ
ปฏิบัติ 

2 2. โครงสร้ำงรำยกำรอำหำร 
    2.1 ประเภทอาหาร – เครื่องด่ืม 
    2.2 การจัดกลุ่มรายการอาหาร 
 

นักศึกษาวิเคราะห์ กลุ่ม
รายการอาหารแบบ
สากลนิยม และเปรียบ 
เทียบกับอาหารไทย 

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

- การตอบค า 
ถาม 
 

นักศึกษาสามารถ
บอกถึงโครงสร้าง
รายการอาหาร 

3 
- 
4 

3. กำรจัดโต๊ะอำหำรในงำนเลี้ยง 
    3.1 Napkins 
    3.2 Table Skirts 
 

เทคนิคการพับผ้าเช็ด
ปาก และการตกแต่งโต๊ะ
ในงานเล้ียง 

สาธิตโดย
อาจารย์ 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 

นักศึกษาท าตามได้
อย่างถูกต้อง 

5 5. สอบเก็บคะแนน 
    5.1 ความรู้พื้นฐาน 
    5.2 Napkins 
 

ทดสอบการพับผ้าเช็ด
ปากจับเวลาเป็นราย 
บุคคล 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

นักศึกษาท าตามได้
อย่างถูกต้องตาม
เวลา 

6 6. สอบเก็บคะแนน 
    6.1 Table Skirt 
    6.2 สอบเทคนิคการเสิร์ฟ  
 

ทดสอบการตกแต่งโต๊ะ
ในงานเล้ียง และการ
เสิร์ฟอาหารและเครื่อง 
ด่ืมอย่างสากลนิยม 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

นักศึกษาท าตามได้
อย่างถูกต้องตาม
เวลา 

7 7. สอบเก็บคะแนน 
    7.1 Table Skirt 
    7.2 สอบเทคนิคการเสิร์ฟ  
 

ทดสอบการตกแต่งโต๊ะ
ในงานเล้ียง และการ
เสิร์ฟอาหารและเครื่อง 
ด่ืมอย่างสากลนิยม 
 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

นักศึกษาท าตามได้
อย่างถูกต้องตาม
เวลา 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

8 
 

8. กำรจัดเลี้ยง 
    8.1 โครงสร้างทีมงาน 
    8.2 รูปแบบงานเล้ียง 

การจัดทีมงานส าหรับ
งานเล้ียง และรูปแบบ
งานเล้ียงแบบต่างๆ 

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

- การตอบค า 
ถาม 

นักศึกษาสามารถจัด
ทีมงานและรูปแบบ
งานจัดเล้ียงแบบ
ต่างๆ 

9 สอบกลำงภำค 
10 10. กำรจัดกำรงำนเลี้ยง 

    10.1 การออกแบบงานเล้ียง 
    10.2 การวางแผนงานจัดเล้ียง 

นักศึกษาแบ่งกลุ่มออก 
แบบงานเล้ียง และร่วม 
กันวางแผนงานเล้ียง 
ตามโจทย์ท่ีอาจารย์
เสนอ 

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

- การตอบค า 
ถาม 

นักศึกษาออกแบบ
งานเล้ียงและวาง 
แผนงานเล้ียงได้ 

11 11. กรณีศึกษำ 
    11.1 ออกแบบงานเล้ียง 
    11.2 วางแผนงานเล้ียง 

นักศึกษาแต่ละกลุ่มน า
แนวความคิดเกี่ยวกับ
งานล้ียงท่ีกลุ่มตนเอง
ออกแบบ และวางแผน
มาปรึกษา เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 

- Power Point 
- Internet 
- เอกสารประ 
กอบการสอน 
- หนังสือเพิ่ม 
เติม 

การตอบค า 
ถาม 

- 

12 12. เตรียมงำน 
    12.1 เตรียมกรณีศึกษา 

นักศึกษาน าแนวที่ครู
เสนอมาปรับปรุง 

- - - 

13 13. น ำเสนอ 
    13.1 กรณีศึกษา 
 

นักศึกษาแต่ละกลุ่มน า
รูปแบบงานเล้ียงท่ีตน
ออกแบบและวางแผนมา
น าเสนอต่ออาจารย์ 

- Power Point - ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีความชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

14 14. จัดเลี้ยงจริง 
    14.1 สอบ Table set up 
    14.2 สอบบทบาทสมมุติ 
 

สอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง โดย
นักศึกษาแสดงบทบาท
เป็นพนักงานบริการ
ตามท่ีตนออกแบบ 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

สามารถเสิร์ฟและ
ให้บริการได้ถูกต้อง 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

15 15. จัดเลี้ยงจริง 
    15.1 สอบ Table set up 
    15.2 สอบบทบาทสมมุติ 
 

สอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง โดย
นักศึกษาแสดงบทบาท
เป็นพนักงานบริการ
ตามท่ีตนออกแบบ 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

สามารถเสิร์ฟและ
ให้บริการได้ถูกต้อง 

16 16. จัดเลี้ยงจริง 
    16.1 สอบ Table set up 
    16.2 สอบบทบาทสมมุติ 
 

สอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง โดย
นักศึกษาแสดงบทบาท
เป็นพนักงานบริการ
ตามท่ีตนออกแบบ 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

สามารถเสิร์ฟและ
ให้บริการได้ถูกต้อง 

17 17. จัดเลี้ยงจริง 
    17.1 สอบ Table set up 
    17.2 สอบบทบาทสมมุติ 
 

สอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง โดย
นักศึกษาแสดงบทบาท
เป็นพนักงานบริการ
ตามท่ีตนออกแบบ 

สอบ - ประเมินตาม
สภาพจริง 

สามารถเสิร์ฟและ
ให้บริการได้ถูกต้อง 

18 สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
(Post Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำน
รำยวิชำ : PPA 

แบบทดสอบ กำรทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรประ 
เมินผลตำมที่ก ำหนด 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
 

ช่ือวิชา: การจัดเล้ียง (Bequest  Management)    
 

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 
 อื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
                ลงช่ือ……………………………………… 
                          (ดร. ศรากร   บุญปถัมภ์) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
          ................../......................../........................ 
 

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 อื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
               ลงช่ือ……………………………………… 
        (นายปริวิชญ์     ไชยประเสริฐ) 
          ผู้อ านวยการ 
            ................../........................../........................



 
 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วิชำ กำรจัดเลี้ยง รหัส 3701 - 2303 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม   

 
 
 
 

จัดท ำโดย 
นำยจิรวัฒน์ วงกำ 

 
 

 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 

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

