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คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาเครื่องดื่มเชิง
พาณิชย์ รหัสวิชา 20701-2107 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องดื่มเชิง
พาณิชย์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 
หน่วย ประกอบด้วย ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่ม ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย การส่งเสริมการ
ขาย และ การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมขี้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 

นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
    ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  รหัสวชิา 20701-2107  จำนวน  2 หน่วยกติ 3 ชัว่โมง  (1-2-2 ) 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยม การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ การจัดเตรียม การตกแต่ง วิธีทำการดัดแปลงเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ การคำนวณต้นทุน  กำหนดราคาขาย 
การส่งเสริมการขายการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนมและอาหารว่าง การให้บริการ  

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจประเภทของเครื่องดื่มยอดนิยม  
3.2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  
3.3 สามารถจัดทำและดัดแปลงเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  
3.4 สามารถคำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย จัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย  
3.5 มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงาน 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
4.2  เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  
4.3  จัดทำและดัดแปลงเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  
4.4  คำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย จัดจำหนา่ยและส่งเสริมการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 1 1     4 2 8 6 6 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำ

เครื่องดื่ม 
1 1 1    

5 3 11 5 6 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสม
เครื่องดื่ม 

1 1 1    
7 4 14 4 9 

4. การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 1 1 2    10 6 20 1 12 
5. การคำนวณต้นทุน การกำหนด

ราคาขาย 
1 1 1    

7 4 14 4 6 

6. การส่งเสริมการขาย 1 1 2    8 4 16 3 6 
7. การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 1 1 2    9 5 18 2 6 
สอบประมวลผลความรู้ 3 

รวม 7 7 6         

รวมทั้งหมด 20 50 30 
10
0 

 54 

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ประเภท
เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

6 1. ให้ความหมายของเครื่องดื่มเชิง
พาณิชย์ได้ 
2. บอกความสำคัญของเครื่องด่ืมได้ 
3. บอกประโยชน์และความสำคัญ
ของเครื่องดื่มได้  
4. มีวินัย สนใจใฝร ู
5. มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ 
 

1. แสดงความรู้เกี ่ยวกับเครื่องดื่ม
เชิงพาณิชย์ 
 

หน่วยที่ 2 เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการ
จัดทำเครื่องดื่ม 

6 1. อธิบายประเภทของภาชนะใส่
เครื่องดื่ม  
2. อธิบายประเภทของอุปกรณ์ใน
การบริการ เครื่องดื่ม  
3. อธิบายประเภทของอุปกรณ์ใน
การผสมเครื่องดื่ม  
4. วิธีการจดัเก็บ และการดูแล
รักษาภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือผสมเครื่องดื่ม 
5. มีวินัย สนใจใฝร ู
 

1. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  

 

หน่วยที่ 3 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ผสมเครื่องดื่ม 

9 1. จำแนกประเภทของเครื่องดื่ม
ผสมได้ 
2. บอกวิธีการผสมเครื่องดื่มได้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีความสามัคคี 
 

1. สามารถจำแนกประเภทของ
เครื่องดื่มผสม  
2. สามารถบอกวิธีการผสม
เครื่องดื่ม 

หน่วยที่ 4 การจัดทำ
เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

12 1. อธิบายเครื่องดืม่ตามสูตรสากล
ได ้ 
2. จัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุใน
การ จัดทำเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน ใช้ของอย่าง
ประหยัด 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและกล้า
แสดงออก 

1. สามารถดัดแปลงเครื่องดื่มขึ้น
เองได้อย่างสร้างสรรค์ 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การคำนวณ
ต้นทุน การกำหนด
ราคาขาย 

6 1. อธิบายการกำหนดราคาขายของ
เครื่องดื่มได้ 
2. คำนวณราคาขายของเครื่องดื่ม
ได้อย่างถูกต้อง  
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. สามารถคำนวณต้นทุนในการ
จัดทำเครื่องดื่ม  
2. สามารถกำหนดราคาขายของ
เครื่องดื่ม  
 

หน่วยที่ 6 การส่งเสริม
การขาย 

6 1. อธิบายความหมายของการ
ส่งเสริมการขายได้ 
2. ระบุประเภทของสื่อการส่งเสริม
การขายได้ 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. ปฏิบัติตนถูกตองตามกฎระเบียบ 

1. สามารถจัดทำการโฆษณา
เครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 

หน่วยที่ 7 การจัด
จำหน่ายเครื่องดื่ม 

6 1. อธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายจัดจำหน่ายเครื่องดื่มได้ 
3. มีความอดทน และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. สามารถวางแผนในการจัด
จำหน่ายเครื่องดื่ม 

สอบปลายภาค 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

 
หน่วยที่ 

ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 
รวม 

ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 4 2 8 4 
2 3 5 3 11 5 
3 3 7 4 14 10 
4 4 10 6 20 7 
5 3 7 4 14 7 
6 4 8 4 16 8 
7 4 9 5 18 9 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  
 
การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
        รวมทั้งหมด 100 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของเครื่องดื่ม 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
 
3. เนื้อหา 

3.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องดื่ม 
3.2 ความสำคัญของประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
4.2 แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 ความหมายของเครื่องดื่มได้ 
4.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มเชิง
พาณิชย์ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

รายวิชา  วธิีการให้คะแนนและวิธีการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที่ 1 และการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของคลื่นเป็นอย่างไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 1  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 1 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน
ร่วมกันทำกิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก  Web  
Guide หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่  1   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1 
ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน 
Power point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม        8    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..………………………………………. 



 

 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
............................................................................................................................. .......................................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
......................................................................................................................................... .......................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่ม   จำนวน 6 ชั่วโมง 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 อธิบายประเภทของภาชนะใส่เครื่องดื่ม  

2.2 อธิบายประเภทของอุปกรณ์ในการบริการ เครื่องดื่ม  
2.3 อธิบายประเภทของอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม  
2.4 วิธีการจัดเก็บ และการดูแลรักษาภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือผสมเครื่องดื่ม 

 2.5 มีวินัย สนใจใฝร ู
 
3. เนื้อหา 
 3.1 ประเภทของภาชนะใส่เครื่องดื่ม  

3.2 ประเภทของอุปกรณ์ในการบริการ เครื่องดื่ม  
3.3 ประเภทของอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม  
3.4 วิธีการจัดเก็บ และการดูแลรักษาภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือผสมเครื่องดื่ม 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำ
เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำ
เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่ม  จำนวน  9   ชั่วโมง 
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 2 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่ม 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 



 

 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 2  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 2 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่  2   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม       11    คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………......................................................................................................................... ...................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
............................................................................................................................. .......................................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
.................................................................................................................................... ............................................…… 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม  จำนวน  9  ชั่วโมง 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม   
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการผสมเครื่องดื่มแต่ละประเภท   
3. เนื้อหา 
   3.1  เครื่องดื่มค็อกเทล 
   3.2  เครื่องดื่มม็อคเทล 
   3.3  เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
    
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 จำแนกประเภทของเครื่องดื่มผสมได้ 
4.2 บอกวิธีการผสมเครื่องดื่มได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 จำแนกประเภทของเครื่องดื่มผสมได้ 
4.2 บอกวิธีการผสมเครื่องดื่มได้ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม  จำนวน    9     ชั่วโมง 
 
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 2 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 3  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 3 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยที่ 3  

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       7    คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม       14     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................... .............…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
..................................................................................................................................... ........................................……… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
............................................................................................................................. .......................................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เรื่อง การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์  จำนวน  12  ชัว่โมง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 1. อธิบายเครื่องดื่มตามสูตรสากลได้  

2. จัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุในการจัดทำเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง 
  
3. เนื้อหา 

3.1 สูตรผสมเครื่องดื่มค็อกเทล ม็อคเทล เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
 3.2 วัตถุดิบ และวัสดุในการจัดทำเครื่องดื่ม 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถดัดแปลงเครื ่องดื ่มขึ ้นเองได้อย ่าง
สร้างสรรค ์

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายสูตรผสมเครื ่องดื ่มค็อกเทล ม็อคเทล 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ได ้
4.2 จัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุในการจัดทำเครื่องดื่ม
ได้ 

 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์   จำนวน  12   ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
9 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำการ

เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 4 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถาม
ลักษณะของห้องพักแต่ละประเภทเป็นอย่างไร 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 4  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน 
Power point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 4 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 ครู
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม       20     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………….…………..................................
................................................................................................................................................................... ................... 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
................................................................................................................................ .............................................……… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
............................................................................................................................. .......................................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
.......................................................................................................... .................................................................... ..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย  จำนวน 6 ชั่วโมง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถอธิบายการกำหนดราคาขายของเครื่องดื่มได้ 

2.2 คำนวณราคาขายของเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง  
   
3. เนื้อหา 
    3.1 การกำหนดราคาขายของเครื่องดื่ม 
             3.2 การคำนวณราคาขายของเครื่องดื่ม 
  
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 นักเรียนสามารถคำนวณต้นทุนในการจัดทำ
เครื่องดื่ม  
4.2 นักเรียนสามารถกำหนดราคาขายของเครื่องดื่ม  
 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 บอกถึงการคำนวนราคาต้นทุนได ้
4.2 บอกขั้นตอนการคิดราคาขายได้ได้ 
4.3 อธิบายการตั้งราคาขายได้ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย   จำนวน  6  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนที่ 5 และการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการ
ถามลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดีควรเป็น
อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 5  
2.  ขัน้ให้ความรู้ 

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยที่ 5 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการ
เรียนรู้หน่วยที่  5   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 
ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       20    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม        31     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………................................................... .........................................................................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
.................................................................................................................................... .........................................……… 
 
• ผลการสอนของครู 
......................................................................................................................................................................... .............
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
................................................................................................................................................ ....................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
.................................................................................. ........................................................................................... ...…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การส่งเสริมการขาย  จำนวน 6 ชั่วโมง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 อธิบายความหมายของการส่งเสริมการขายได้ 

2.2 ระบุประเภทของสื่อการส่งเสริมการขายได้ 
   
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของการส่งเสริมการขาย 
          3.2 ประเภทของสื่อการส่งเสริมการขาย 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 นักเรียนสามารถจัดทำการโฆษณาเครื่องดื่มได้
อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 การจัดทำการโฆษณาเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การส่งเสริมการขาย   จำนวน  6  ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17 
/6 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำหน่วย

การเรียนรู้ที่ 6  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย

เรียนที่ 6 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษา
ในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถามถึง
การส่งเสริมการขาย 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 6  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หน่วยที่ 6 และแจกใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอน   

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำกิจกรรม  
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ 

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้

เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้

หน่วยที่ 6   
3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 ครู

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก
คะแนน 

 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       8    คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม        16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………............................................................................................................................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................... ................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
................................................................................................................................................ ....................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
....................................................................................................................................... .........................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม   จำนวน 6 ชั่วโมง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 อธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม 

2.2 อธิบายจัดจำหน่ายเครื่องดื่มได้ 
   
3. เนื้อหา 

3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
          3.2 การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 นักเรียนสามารถวางแผนในการจัดจำหน่าย
เครื่องดื่ม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
4.2 การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม   จำนวน  6  ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17 
/6 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน

ของหน่วยเรียนที่ 6 และการให้ความ
ร่วมมือของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดย
การถามถึงการส่งเสริมการขาย 

4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ 6  
2.  ขั้นให้ความรู้ 

1.  ผู้สอนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  หน่วยที่ 6 และแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอน   

- หนังสือเรียน 
- ชุดการสอน Power 
point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง  
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันทำ
กิจกรรม  

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาท
สมมุติ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมิน
การเรียนรู้หน่วยที่ 6   

3.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วย
ที่ 6 ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4 คะแนน 
ทักษะ       9    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        18     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………............................................................................................................................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................... ................
.............……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........
................................................................................................................................................ ....................................
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
....................................................................................................................................... .........................................…… 
 
 
 
 



 

 

สาขาวิชา การโรงแรม แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที ่1 ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

รหัสวิชา 20701-2107   
3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย ์ 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.เครื่องดื่มหมายถึงข้อใด. 
ก.  สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผ้กและผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่ม 
ข.  อาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพ่ือใช้สำหรับดื่มมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก 
ค.  สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่มมี 
สรรพคุณทางยา 
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข 
2.เครืองดื่มสมุนไพรหมายถึงข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 1) 
เฉลยข้อ  ค. คำว่าสมุนไพรจะต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณทางยา 
3.เครื่องดื่มแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด. 
ก.  เครื่องดื่มประเภทนม  เครื่องดื่มประเภทพืชผักผลไม้ 
ข.  เครื่องดื่มประเภทมีประโยชน์ และ เครื่องดื่มไม่มีประโยชน์ 
ค.  เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ 
ง.  เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มประเภทนม 
4.ข้อใดคือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ. 
ก.  นม    ข.  ชา กาแฟ น้ำอัดลม    ค.  น้ำผักและน้ำผลไม้  ง.  น้ำสมุนไพร 
5.นมประกอบด้วยสารแคลเซียม คาร์โบไฮเดรต ฟอสฟอรัสป้องกันโรคในข้อใด. 
ก.  โรคกระดูกพรุน   ข.  โรคเลือดออกตามไรฟัน 
ค.  โรคอ้วน                ง.  โรคไขหวัดใหญ่ 
6.เครื่องดื่มในข้อใดดื่มเพ่ือลดการเสี่ยงของโรค มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ 
และโรคอัลไซเมอร์. 
ก.  น้ำชาเขียว      ข.  น้ำผักและผลไม้    ค.  นมสด   ง.  น้ำอัดลม 
7.ชาเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลช่วยไม่ให้เกิด 
โรคเบาหวานอัลไซมอร์และมะเร็งสกัดจากส่วนใด. 
ก.  ใบ      ข.  ต้นชา      ค.  ลำต้น     ง.  ราก 
8.กาแฟมีสารกาเฟอีนถ้าดื่มกาแฟในปริมาณมากจะมีอาการในข้อใด. 
ก.  อาการใจสั่น   ข.  เพ่ิมความดันโลหิต    ค.  นอนไม่หลับ   ง.  ถูกทุกข้อ 
9.ข้อใดคือส่วนประกอบของน้ำอัดลม. 



ก.  น้ำตาล     ข.  หัวน้ำเชื้อ   ค.  กรดคาร์บอนิค   ง.  ถูกทุกข้อ 
10.กรดคาร์บอนิคที่ถูดอัดเข้าในขวดหรือกระป๋องน้ำอัดลมเมื่อสัมผัส 
กับอากาศจะแยกตัวทำให้เกิดฟองในข้อใด. 
ก.  ก๊าซออกซิเจน   ข.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ค.  น้ำ   ง.  ถูกทั้งข้อ ขและ ค 
11.น้ำอัดลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด. 
ก.น้ำอัดลมรสโคล่า   ข.  น้ำอัดลมรสเป๊บซี่    ค.  น้ำอัดลมท่ีปรุงแต่งด้วย 
หัวเชื้อเลมอนไลม์   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
12.สีของน้ำอัดลมโคล่าได้จากหัวน้ำเชื้อโคล่าซึ่งมีกาเฟอีนสกัดจากใบ 
ของต้นโคล่าผสมสำหรับสีของน้ำอัดลมรสโคล่าได้จากข้อใด. 
ก.  ส้ม  องุ่น   ข.  มะนาว  ลิน้จี่   ค,  น้ำตาลเคี่ยวไหม้  ง.  สีวิทยาศาสตร์ 
13.น้ำอัดลมชนิดใส ไม่มีสี ปรุงแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติในข้อใด. 
(ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ก และ ข 
14.น้ำหวานมีส่วนประกอบในข้อใด. 
ก.  น้ำ    ข.  น้ำตาล    ค.  สารแต่งกลิ่น  สีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ 
15.น้ำหวานบางชนิดใช้น้ำตาลเทียมแทนความหวานหมายถึงข้อใด. 
ก.  สารแซกคาร์รีน   ข.  ขัณฑสกร    ค.สารไซคาร์เมต   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาขาวิชา การโรงแรม แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
หน่วยที ่3 ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

รหัสวิชา 20701-2107   
3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ถ้าต้องการให้เครื่องดื่มมีรสซาบซ่าควรผสมอะไรลงไปในเครื่องดื่ม 
ก. น้ำแร่ 
ข. โซดา 
ค. น้ำเปล่า 
ง. แอลกอฮอล์ 
2. การตกแต่งเครื่องดื่มมีหลักการสำคัญอย่างไร 
ก. สิ่งที่นำมาตกแต่งรสชาติไม่ขัดกันกับเครื่องดื่ม 
ข. สิ่งที่นำมาตกแต่งจะต้องช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เครื่องดื่ม 
ค. สิ่งที่นำมาตกแต่งจะต้องเป็นของที่ประดับให้เกิดความสวยงาม 
ง. สิ่งที่นำมาตกแต่งจะต้องมีสีสด หรือมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน 
3. ถ้าต้องการนำผักมาตกแต่งเครื่องดื่มควรเลือกผักชนิดใด 
ก. ผักชี ผักกาดขาว 
ข. แตงกวา ต้นหอม 
ค. มะเขือพวง ขึ้นฉ่าย 
ง. มะเขือเทศ สะระแหน่ 
4. การตกแต่งขอบแก้วเครื่องดื่มด้วยเกลือป่นควรใช้สิ่งใดถูขอบแก้วเพื่อให้เกลือติดขอบแก้ว 
ก. น้ำเปล่า 
ข. น้ำเชื่อม 
ค. น้ำมะนาว 
ง. น้ำมะเขือเทศ 
5. เพราะเหตุใด การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งจึงควรเสิร์ฟทันที 
ก. ทำให้เครื่องดื่มเสียได้ง่าย 
ข. ช่วยให้ผู้ดื่มคลายร้อนได้ทันที 
ค. ทำให้เครื่องดื่มตกตะกอนไวกว่าปกติ 
ง. ป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มมีรสชาติจืดชืด 
 



6. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้หม้ออะลูมิเนียมในการต้มเครื่องดื่ม 
ก. หม้ออะลูมิเนียมอาจมีสนิมตกค้าง 
ข. หม้ออะลูมิเนียมมักมีเชื้อโรคฝังอยู่ 
ค. หม้ออะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับกรด 
ง. หม้ออะลูมิเนียมมีราคาแพงเกินควร 
7. ในการเตรียมประกอบเครื่องดื่มควรเลือกใช้วัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
ก. เลือกผักและผลไม้ที่มีราคาไม่แพง 
ข. เลือกผักและผลไม้ที่มีความสดใหม่ 
ค. เลือกผักและผลไม้ที่ไม่มีรอยแมลงกัดแทะ 
ง. เลือกผักและผลไม้ที่มีความอวบ อ้วน และใหญ่ 
8. ข้อใดเป็นความแตกต่างของน้ำผักผลไม้สดกับน้ำผักผลไม้ พร้อมดื่มที่เด่นชัดที่สุด 
ก. สี 
ข. กลิ่น 
ค. ลักษณะ 
ง. สารอาหาร 
9. ถ้าต้องการบำรุงสายตาควรรับประทานเครื่องดื่มที่ประกอบจากวัตถุดิบในข้อใด 
ก. เงาะ ตำลึง มันแกว 
ข. ฟักทอง ผักบุ้ง แครอต 
ค. สับปะรด ผักคะน้า ส้มโอ 
ง. เผือก ฟักทอง กล้วยหอม 
10. การทำน้ำมะนาวไม่ให้มีรสขมควรทำอย่างไร 
ก. คลึงลูกมะนาวให้นิ่มก่อนบีบ 
ข. ล้างให้สะอาด ผ่าและบีบทันที 
ค. ล้างให้สะอาด เอาเมล็ดออกให้หมด 
ง. ปอกเปลือกมะนาว ล้างให้สะอาดแล้วคั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 1 

ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
รหัสวิชา 20701-2107   

3 ชั่วโมง 
ชื่องาน ประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. เครื่องดื่มมีความสำคัญอย่างไรจงบอกมา 5 ข้อ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

2. เครื่องดื่มมีกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างของเครื่องดื่มแต่ละประเภทอย่างน้อย 5 ชื่อ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ยกบอกชื่อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ที่นักเรียนเคยดื่ม 
.................................................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

สาขาวิชา การโรงแรม 
กิจกรรมที่ 4 

ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
รหัสวิชา 20701-2107   

3 ชั่วโมง 
ชื่องาน การจัดทำเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  

2. ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยง 

2. เครื่องดื่มน้ำผลไม้ 

3. เครื่องดื่มสมุนไพร 

4. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

5. เครื่องดื่มสำหรับการประชุมสัมนา 

3. ให้นักเรียนร่วมกันหาข้อมูลวิธีการใช้ทำ ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

4. สาธิตการทำเครื่องดื่ม ตามหัวข้อที่ได้รับหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชา การโรงแรม 
กิจกรรมที่ 5 

ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
รหัสวิชา 20701-2107   

3 ชั่วโมง 
ชื่องาน การคำนวณต้นทุน การกำหนด ราคาขาย 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จากใบงานที่ 4 ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันคำนวณต้นทุน การกำหนด ราคาขาย 

3. ของเครื่องดื่ม ตามหัวข้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชา การโรงแรม 
กิจกรรมที่ 6 

ชื่อวิชา เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 
รหัสวิชา 20701-2107   

3 ชั่วโมง 
ชื่องาน การส่งเสริมการขาย 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จากใบงานที่ 4-5 ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรมที่นักเรียนสนใจ 

3. ให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ ผ่าน 3 ช่องทาง 

 

 


