
 

 

 
 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รหัสวิชา 2๐๗๐0-1๐๐1 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖5 
            ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 
                             ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2565 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 

 
 
 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 



 

 

                      รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 

(นางสาวสินนีาฏย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 
หัวหน้าสาขาวชิาการโรงแรม 

……../………./………. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

(นายอรุณ  เกลื่อนพนัธ์) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

………/………./……….. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………. 

(นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

………./………./……….. 
 

 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑.  ชื่อวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหสัวิชา 2๐๗๐0-1๐๐1 จำนวน  ๓ หน่วยกิต จำนวน               
4 ช่ัวโมง 

๒. คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ 
หน้าที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ในโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ หลกัการเทคนิคการจัดโต๊ะ มารยาทการรับประทานอาหาร การบริการอาหาร 
 

๓.จุดประสงค์รายวิชา 
      3.1 มีความรู้ความเข้าใจในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
      3.2 เกิดทักษะและการพฒันางานการบริการอาหารและเครื่องดืม่ 
      3.3 ตระหนักในหน้าที่ความรบัผิดชอบงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
       3.4 มีจรรยาบรรณและมารยาทในการบริการ 
 

๔.สมรรถนะของรายวิชา 
       4.1 บอกหน้าที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
       4.2เตรียมอปุกรณ์งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 
       4.3 จัดโต๊ะอาหารมือ้ต่างๆ 
       4.4 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัอาหารและเครือ่งดื่ม รหสัวิชา ๓๐๗๐๐-๐๐๐๒  จำนวน  ๓ หน่วยกิต จำนวน   
๓ ช่ัวโมง 

                 พฤติกรรม 
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การแบ่งสายงานรับผิดชอบของฝ่าย
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม 

6 6     4 2 18 3 

เครื่องมือที่ใช้ในการบรกิารอาหารและ
เครื่องดืม่ 

6  6    4 2 18 3 

การจัดโต๊ะอาหารในรปูแบบต่างๆ 6 6 2    4 2 20 2 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  6 2 4 4  4 2 22 1 

รายการอาหารและเครื่องดืม่ 6 4 2 4   4 2 22 1 

รวม 24 22 12 8 4  20 10   

ลำดับความสำคัญ 1 2  .   3    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำ

หน่วย 
สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  การแบ่ง
สายงานรบัผิดชอบ
ของฝ่ายบริการอาหาร
และเครือ่งดื่ม 

6  1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ งานใน
ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 1.2 มีความเข้าใจลักษณะงาน
ของบุคลากรแต่ละตําแหน่งในฝ่าย
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม 
ตลอดจนโครงสร้าง แผนภูมิใน
การบริการงาน 

2.1 บอกล ักษณะงานใน ฝ ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2.2 อธิบายถึงหน้าที่ของบุคลากร
ในตําแหน่งต่างๆ ใน ฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่มได้ 
2.3 อธิบายถึง โครงสร ้างการ
แบ ่ งงานของบ ุคลากรในฝ ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 

หน่วยที่ 2 เครื่องมือที่
ใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ 

12 1.1 นักเรียนมีความรู้ความและ
ความสามารถในการใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ได้เป็นอย่างดี
และถูกต้องตามหลักวิธี 

2.1- เครือ่งใช้ในบาร ์
2.2-เครื่องใช้ในแผนกห้องอาหาร 
2.3- เครือ่งใช้ในแผนกครัว 
 
 

หน่วยที่ 3 การจัดโต๊ะ
อาหารในรูปแบบ
ต่างๆ 

12 1.1 นักเรียนมีความสามารถใน
การจัดโต๊ะอาหารในรปูแบบต่างๆ
ได้และนำความรู้ที่ได้ไปบริการ
ลูกค้าในสถานประกอบการได้
อย่างเหมาะสม หรือหน่วยงาน
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

2.1 – แบบการจัดโต๊ะอาหารเช้า 
2.2- แบบการจัดโต๊ะอาหารกอ่น
กลางวัน 
2.3- แบบการจัดโต๊ะอาหาร
กลางวัน 
2.4- แบบการจัดโต๊ะอาหารเย็น 
2.5- แบบการจัดโต๊ะอาหารดึก 

หน่วยที่ 4การบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ 

12 1.1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของการใหบ้ริการ ลูกค้า
สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถจัดเก็บ
อุปกรณ์ที่นํามาใช้งานในบริการ
อาหารและ 
เครื่องดืม่ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิธีปฏิบัต ิ

2.1- การรับคําสั่งอาหาร  
2.2- การเสริ์ฟอาหารให้  
2.3–การเก็บโต๊ะอาหาร  
2.4- มารยาทและจรรยาบรรณ
ของพนักงานเสริ์ฟ 

หน่วยที่ 5รายการ
อาหารและเครื่องดืม่ 

12 นักเรียนรู้จกัรายการอาหารในมื้อ
ต่างๆและสามารถ  อธิบาย
รายการอาหารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและยงั สามารถรู้วิธีบรกิาร
อาหารและเครื่องดืม่ชนิดต่างๆได้ 
อย่างถูก 
ต้อง 

2.1-รายการอาหารเช้า  
2.2-รายการอาหารกลางวัน  
2.3-รายการอาหารว่าง  
2.4-รายการอาหารเย็น 
2.5-รายการอาหารดกึ 
2.6- เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
2.7- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์

สอบปลายภาค                 -         - 



 

 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยท่ี ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 8 8 4 20 10 
๒ 8 8 4 20 10 
๓ 8 8 4 20 10 
๔ 8 8 4 20 10 
๕ 8 8 4 20 10 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกนั คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
๘. เครื่องมือวัดผล 
              ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ ใบงาน 
 
 
 
 



 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การแบ่งสายงานรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 6 ชั่วโมง 

  จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 
        1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ งานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดืม่ 
         1.2  มีความเข้าใจลกัษณะงานของบุคลากรแต่ละตำแห่นงในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1 บอกลักษณะงานใน ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
        2.2 อธิบายถึงหน้าที่ของบุคลากรในตำแหน่ง ต่างๆ ใน ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
        2.3 อธิบายถึง โครงสร้างการแบ่งงานของบุคลากรในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
3. เนื้อหา 
       3.1 ฝ่ายบรกิารอาหรและเครื่องดืม่ เป็นฝ่ายที่ทำรายได้ให้แก่ธุรกิจภัตตาคารประสบความสำเร็จมาก
ที่สุด จึงมีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก ดงันั้นจงึต้องมีขอบเขตของงานกำหนดไว้ เพื่อใหก้ารทำงานของ
พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทำงานได้อย่างถกูหลัก กับหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1  บอกลักษณะงานใน ฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 4.2 อธิบายถึงหน้าที่ของบุคลากรในตําแหนง่ต่างๆ 
ใน ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 4.3 อธิบายถึง โครงสร้างการแบ่งงานของบุคลากร
ในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1  ความเข้าใจ งานในฝ่ายบรกิารอาหารและ
เครื่องดืม่ 
 4.2 มีความเข้าใจลักษณะงานของบุคลากรแตล่ะตำ
แห่นงในฝ่ายบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่1 การแบ่งสายงานรบัผิดชอบของฝ่ายบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม  6 ช่ัวโมง 
 

ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 แนะนำกิจกรรมการเรียนการ 
มอบหมายงาน 
-คุณธรรม จริยธรรม วินัยในการ 
เข้าเรียน 
-ความเป็นมา บอกลักษณะงานใน ฝ่ายบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
- อธิบายถึงหน้าที่ของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ใน 
ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
-อธิบายถึง โครงสร้างการแบ่งงานของบุคลากรใน
ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 
 

 -ปฐมนิเทศ
รายละเอียดวิชาตาม 
คู่มือ 
-Pretest 
-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint 
-หนังสือเรียน 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
เข้าใจ       6  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       18     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บนัทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............
………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............…….................................................................................................... ..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………..............................................................................................................
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............………………… 
 

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน 
 
1. อาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบังานบริการเครื่องดืม่ในข้อใดจัดเป็นตำแหน่งงานที่ตอ้งใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
ก.Manager                         ข.Waiter 
ค.Bartender                      ง.Officer 
2. บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่ให้บริการไวน์ในสถานบริการเครื่องดื่ม 
ก.Barboy                             ข.Busboy 
ค.Bartender                      ง.Sommelier 
3. ข้อใดคือส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องห้องพักคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 45-60% 
ก.ฝ่ายตกแต่งสถานที่                             ข.ฝ่ายวิศวกรรม 
ค.ฝ่ายบริการส่วนหน้า                        ง.ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าพนกังานบริการ 
ก.นำลูกค้าไปยงัโต๊ะ 
ข.กำหนดผงัการจัดโต๊ะเก้าอี ้
ค.ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้เกบ็อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
ง.ต้อนรบัและทักทายลูกค้า 
5. บาร์ทีอ่ิตาลีออกแบบข้ึนมาและไดร้ับความนิยมมากในแถบยุโรป หมายถึงข้อใด 
ก.Espresso Bar                           ข.Dancing Bar 
ค.American Bar                           ง.Soda Fountain 
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพนกังานบริการในสถานบริการเครื่องดื่มที่ลูกค้าคาดหวังมากทีสุ่ด 
ก.คำแนะนำในการขาย                                ข.การอำนวยความสะดวก 
ค.การบริการที่ถูกจงัหวะเวลา                   ง.ถูกทุกข้อ 
7. ลกูค้าของสถานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่คาดหวังจะบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ที่มีคุณสมบัตอิย่างไร
มากที่สุด 
ก.อร่อย                                              ข.ราคาเหมาะสม 
ค.สะอาดปลอดภัย                           ง.ถูกทุกข้อ 
8. บารห์มายถึงสถานบริการอะไร 
ก.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                 ข.น้ำผลไม้ นม 
ค.ชา กาแฟ                                      ง.ถูกทุกข้อ 
9. บาร์ที่มบีารเ์ทนเดอรบ์รกิารแก่แขกโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก.American Bar                 ข.Espresso Bar 
ค.Dancing Bar                    ง.Milk Bar 
10. บาร์ทีเ่น้นบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่าง ๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงข้อใด 
ก.Dancing Bar 
ข.Night Club 
ค.Milk Bar 
ง.American Bar 
 

 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

    ๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เครือ่งมอืที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  12 ช่ัวโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

1.1 นักเรียนมีความรู้ความและความสามารถในการใช้ อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ได้เป็นอย่างดีและถูกตอ้งตามหลกัวิธี  

2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         2.1- เครื่องใช้ในบาร ์
         2.2-เครื่องใช้ในแผนกห้องอาหาร 
         2.3- เครื่องใช้ในแผนกครัว 
3. เนื้อหา 

3.1เข้าใจและความสามารถในการใช้ อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มได้
เป็นอย่างดีและถูกต้องตามหลักวิธี  
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1- เครือ่งใช้ในบาร ์
4.2-เครื่องใช้ในแผนกห้องอาหาร 
4.3- เครือ่งใช้ในแผนกครัว  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1เข้าใจและความสามารถในการใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ได้เป็นอย่างดีและถูกต้องตามหลักวิธี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่2 เครือ่งมือที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  12 ช่ัวโมง 
 

ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/18 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและ
เครื่องดืม่ 
- เครื่องใช้ในบาร ์
-เครือ่งใช้ในแผนกห้องอาหาร 
- เครื่องใช้ในแผนกครัว 

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนอธิบาย
ความหมาย
ความสำคัญ 
-เปิดโอกาสให้
นักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น 
-หนังสือเรียน 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
นำไปใช้       6  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       18     คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 



 

 

 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บนัทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............
………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............…….................................................................................................... ..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............………………… 
 
 
 

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. อาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบังานบริการเครื่องดืม่ในข้อใดจัดเป็นตำแหน่งงานที่ตอ้งใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
ก.Manager                         ข.Waiter 
ค.Bartender                      ง.Officer 
2. บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่ให้บริการไวน์ในสถานบริการเครื่องดื่ม 
ก.Barboy                             ข.Busboy 
ค.Bartender                      ง.Sommelier 
3. ข้อใดคือส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องห้องพักคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 45-60% 
ก.ฝ่ายตกแต่งสถานที่                             ข.ฝ่ายวิศวกรรม 
ค.ฝ่ายบริการส่วนหน้า                        ง.ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าพนกังานบริการ 
ก.นำลูกค้าไปยงัโต๊ะ 
ข.กำหนดผงัการจัดโต๊ะเก้าอี ้
ค.ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้เกบ็อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
ง.ต้อนรบัและทักทายลูกค้า 
5. บาร์ทีอ่ิตาลีออกแบบข้ึนมาและไดร้ับความนิยมมากในแถบยุโรป หมายถึงข้อใด 
ก.Espresso Bar                           ข.Dancing Bar 
ค.American Bar                           ง.Soda Fountain 
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพนกังานบริการในสถานบริการเครื่องดื่มที่ลูกค้าคาดหวังมากทีสุ่ด 
ก.คำแนะนำในการขาย                                ข.การอำนวยความสะดวก 
ค.การบริการที่ถูกจงัหวะเวลา                   ง.ถูกทุกข้อ 
7. ลกูค้าของสถานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่คาดหวังจะบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ที่มีคุณสมบัตอิย่างไร
มากที่สุด 
ก.อร่อย                                              ข.ราคาเหมาะสม 
ค.สะอาดปลอดภัย                           ง.ถูกทุกข้อ 
8. บารห์มายถึงสถานบริการอะไร 
ก.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                 ข.น้ำผลไม้ นม 
ค.ชา กาแฟ                                      ง.ถูกทุกข้อ 
9. บาร์ที่มบีารเ์ทนเดอรบ์รกิารแก่แขกโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก.American Bar                 ข.Espresso Bar 
ค.Dancing Bar                    ง.Milk Bar 
10. บาร์ทีเ่น้นบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่าง ๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงข้อใด 
ก.Dancing Bar 
ข.Night Club 
ค.Milk Bar 
ง.American Bar 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

    ๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 การจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ 12 ช่ัวโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

1.1นักเรียนมีความสามารถในการจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆได้และนำความรูท้ี่ได้ไปบรกิารลูกค้า
ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม หรอืหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง  

2.สมรรถนะประจำหน่วย 
          2.1 – แบบการจัดโต๊ะอาหารเช้า 
          2.2- แบบการจัดโต๊ะอาหารกอ่นกลางวัน 
          2.3- แบบการจัดโต๊ะอาหารกลางวัน 
          2.4- แบบการจัดโต๊ะอาหารเย็น 
          2.5- แบบการจัดโต๊ะอาหารดึก 
3. เนื้อหา 

3.1เข้าใจและความสามารถในการจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆได้และนำความรูท้ี่ได้ไปบรกิารลูกค้า
ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม  
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 – แบบการจัดโต๊ะอาหารเช้า 
4.2- แบบการจัดโต๊ะอาหารกอ่นกลางวัน 
4.3- แบบการจัดโต๊ะอาหารกลางวัน 
4.4- แบบการจัดโต๊ะอาหารเย็น 
4.5- แบบการจัดโต๊ะอาหารดึก 
 
  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 เข้าใจและความสามารถในการจัดโต๊ะอาหารใน
รูปแบบต่างๆได้และนำความรู้ที่ได้ไปบรกิารลูกค้าใน
สถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ 12ช่ัวโมง 
ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

19/30 การจัดโต๊ะอาหารในรปูแบบต่างๆ 
– แบบการจัดโต๊ะอาหารเช้า 
- แบบการจัดโต๊ะอาหารก่อนกลางวัน 
- แบบการจัดโต๊ะอาหารกลางวัน 
- แบบการจัดโต๊ะอาหารเย็น 
- แบบการจัดโต๊ะอาหารดึก 

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
 -เปิดโอกาสให้
นักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น 
-หนังสือเรียน 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
เข้าใจ       6  คะแนน 
นำไปใช้       2  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       20     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บนัทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............
………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............…….................................................................................................... ..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………..............................................................................................................
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............………………… 
 

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. อาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบังานบริการเครื่องดืม่ในข้อใดจัดเป็นตำแหน่งงานที่ตอ้งใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
ก.Manager                         ข.Waiter 
ค.Bartender                      ง.Officer 
2. บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่ให้บริการไวน์ในสถานบริการเครื่องดื่ม 
ก.Barboy                             ข.Busboy 
ค.Bartender                      ง.Sommelier 
3. ข้อใดคือส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องห้องพักคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 45-60% 
ก.ฝ่ายตกแต่งสถานที่                             ข.ฝ่ายวิศวกรรม 
ค.ฝ่ายบริการส่วนหน้า                        ง.ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าพนกังานบริการ 
ก.นำลูกค้าไปยงัโต๊ะ 
ข.กำหนดผงัการจัดโต๊ะเก้าอี ้
ค.ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้เกบ็อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
ง.ต้อนรบัและทักทายลูกค้า 
5. บาร์ทีอ่ิตาลีออกแบบข้ึนมาและไดร้ับความนิยมมากในแถบยุโรป หมายถึงข้อใด 
ก.Espresso Bar                           ข.Dancing Bar 
ค.American Bar                           ง.Soda Fountain 
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพนกังานบริการในสถานบริการเครื่องดื่มที่ลูกค้าคาดหวังมากทีสุ่ด 
ก.คำแนะนำในการขาย                                ข.การอำนวยความสะดวก 
ค.การบริการที่ถูกจงัหวะเวลา                   ง.ถูกทุกข้อ 
7. ลกูค้าของสถานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่คาดหวังจะบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ที่มีคุณสมบัตอิย่างไร
มากที่สุด 
ก.อร่อย                                              ข.ราคาเหมาะสม 
ค.สะอาดปลอดภัย                           ง.ถูกทุกข้อ 
8. บารห์มายถึงสถานบริการอะไร 
ก.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                 ข.น้ำผลไม้ นม 
ค.ชา กาแฟ                                      ง.ถูกทุกข้อ 
9. บาร์ที่มบีารเ์ทนเดอรบ์รกิารแก่แขกโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก.American Bar                 ข.Espresso Bar 
ค.Dancing Bar                    ง.Milk Bar 
10. บาร์ทีเ่น้นบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่าง ๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงข้อใด 
ก.Dancing Bar 
ข.Night Club 
ค.Milk Bar 
ง.American Bar 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

    ๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4การบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 12 ชัว่โมง 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใหบ้ริการ ลูกค้าสามารถบริการลกูค้าได้อย่างถูกต้อง
และสามารถจัดเกบ็อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานในบริการอาหารและเครื่องดืม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติ  
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1- การรับคําสั่งอาหาร  
        2.2- การเสิร์ฟอาหารให้  
        2.3–การเก็บโต๊ะอาหาร  
        2.4- มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานเสิร์ฟ 
3. เนื้อหา 
         3.1 เข้าใจในเรื่องของการใหบ้ริการ ลูกค้าสามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดเก็บ
อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานในบริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติ 
 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1  - การรับคําสั่งอาหาร  
4.2- การเสิร์ฟอาหารให้  
4.3–การเก็บโต๊ะอาหาร  
4.4- มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานเสิร์ฟ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1  เข้าใจในเรื่องของการใหบ้รกิาร ลูกค้าสามารถ
บริการลกูค้าได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดเกบ็
อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานในบริการอาหารและ 
เครื่องดืม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่4การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 ช่ัวโมง 
 

ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

31/42 การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม 
- การรับคําสัง่อาหาร  
- การเสริ์ฟอาหารให้  
–การเกบ็โต๊ะอาหาร  
- มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานเสริ์ฟ 
 

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint 
-หนังสือเรียน 
-วีดีโอ 
-ห้องปฎิบัต ิ

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 

เข้าใจ       6  คะแนน 
นำไปใช้       2  คะแนน 
วิเคราะห ์      4  คะแนน 
สังเคราะห ์      4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       22     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บนัทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............
………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............…….................................................................................................... ..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............………………… 
 

• ผลการสอนของคร ู
................................................................................................................................................................... ...........
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน 
 
1. อาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบังานบริการเครื่องดืม่ในข้อใดจัดเป็นตำแหน่งงานที่ตอ้งใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
ก.Manager                         ข.Waiter 
ค.Bartender                      ง.Officer 
2. บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่ให้บริการไวน์ในสถานบริการเครื่องดื่ม 
ก.Barboy                             ข.Busboy 
ค.Bartender                      ง.Sommelier 
3. ข้อใดคือส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องห้องพักคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 45-60% 
ก.ฝ่ายตกแต่งสถานที่                             ข.ฝ่ายวิศวกรรม 
ค.ฝ่ายบริการส่วนหน้า                        ง.ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าพนกังานบริการ 
ก.นำลูกค้าไปยงัโต๊ะ 
ข.กำหนดผงัการจัดโต๊ะเก้าอี ้
ค.ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้เกบ็อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
ง.ต้อนรบัและทักทายลูกค้า 
5. บาร์ทีอ่ิตาลีออกแบบข้ึนมาและไดร้ับความนิยมมากในแถบยุโรป หมายถึงข้อใด 
ก.Espresso Bar                           ข.Dancing Bar 
ค.American Bar                           ง.Soda Fountain 
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพนกังานบริการในสถานบริการเครื่องดื่มที่ลูกค้าคาดหวังมากทีสุ่ด 
ก.คำแนะนำในการขาย                                ข.การอำนวยความสะดวก 
ค.การบริการที่ถูกจงัหวะเวลา                   ง.ถูกทุกข้อ 
7. ลกูค้าของสถานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่คาดหวังจะบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ที่มีคุณสมบัตอิย่างไร
มากที่สุด 
ก.อร่อย                                              ข.ราคาเหมาะสม 
ค.สะอาดปลอดภัย                           ง.ถูกทุกข้อ 
8. บารห์มายถึงสถานบริการอะไร 
ก.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                 ข.น้ำผลไม้ นม 
ค.ชา กาแฟ                                      ง.ถูกทุกข้อ 
9. บาร์ที่มบีารเ์ทนเดอรบ์รกิารแก่แขกโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก.American Bar                 ข.Espresso Bar 
ค.Dancing Bar                    ง.Milk Bar 
10. บาร์ทีเ่น้นบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่าง ๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงข้อใด 
ก.Dancing Bar 
ข.Night Club 
ค.Milk Bar 
ง.American Bar 

 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5รายการอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        1.1 นักเรียนรูจ้ักรายการอาหารในมื้อต่างๆและสามารถ  อธิบายรายการอาหารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และยัง สามารถรู้วิธีบริการอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆได้ อย่างถูกต้อง  
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1-รายการอาหารเช้า  
2.2-รายการอาหารกลางวัน  
2.3-รายการอาหารว่าง  
2.4-รายการอาหารเย็น 
2.5-รายการอาหารดกึ 
2.6- เครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
2.7- เครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล ์

3. เนื้อหา 
         3.1 อธิบายรายการอาหารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและยัง สามารถรู้วิธีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ชนิด
ต่างๆได้ อย่างถูกต้อง 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1-รายการอาหารเช้า  
4.2-รายการอาหารกลางวัน  
4.3-รายการอาหารว่าง  
4.4-รายการอาหารเย็น 
4.5-รายการอาหารดึก 
4.6- เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
4.7- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายรายการอาหารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ยัง สามารถรู้วิธีบริการอาหารและเครือ่งดื่มชนิดต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่5รายการอาหารและเครื่องดืม่ 12 ช่ัวโมง 
 

ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

43/54 อธิบายรายการอาหารต่างๆ 
-รายการอาหารเช้า  
-รายการอาหารกลางวัน  
-รายการอาหารว่าง  
-รายการอาหารเย็น 
-รายการอาหารดึก 
- เครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์
- เครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล ์

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint 
-หนังสือเรียน 
-วีดีโอ 
-รูปภาพประกอบ+
ห้องปฏิบัต ิ

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
เข้าใจ       4  คะแนน 
นำไปใช้       2  คะแนน 
วิเคราะห ์      4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       22     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บนัทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

.............................................................…………………………………..………………………………………...............
………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............…….................................................................................................... ..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………..............................................................................................................
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............………………… 
 

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน 
 
1. อาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบังานบริการเครื่องดืม่ในข้อใดจัดเป็นตำแหน่งงานที่ตอ้งใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
ก.Manager                         ข.Waiter 
ค.Bartender                      ง.Officer 
2. บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่ให้บริการไวน์ในสถานบริการเครื่องดื่ม 
ก.Barboy                             ข.Busboy 
ค.Bartender                      ง.Sommelier 
3. ข้อใดคือส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องห้องพักคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 45-60% 
ก.ฝ่ายตกแต่งสถานที่                             ข.ฝ่ายวิศวกรรม 
ค.ฝ่ายบริการส่วนหน้า                        ง.ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าพนกังานบริการ 
ก.นำลูกค้าไปยงัโต๊ะ 
ข.กำหนดผงัการจัดโต๊ะเก้าอี ้
ค.ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้เกบ็อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
ง.ต้อนรบัและทักทายลูกค้า 
5. บาร์ทีอ่ิตาลีออกแบบข้ึนมาและไดร้ับความนิยมมากในแถบยุโรป หมายถึงข้อใด 
ก.Espresso Bar                           ข.Dancing Bar 
ค.American Bar                           ง.Soda Fountain 
6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพนกังานบริการในสถานบริการเครื่องดื่มที่ลูกค้าคาดหวังมากทีสุ่ด 
ก.คำแนะนำในการขาย                                ข.การอำนวยความสะดวก 
ค.การบริการที่ถูกจงัหวะเวลา                   ง.ถูกทุกข้อ 
7. ลกูค้าของสถานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่คาดหวังจะบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ที่มีคุณสมบัตอิย่างไร
มากที่สุด 
ก.อร่อย                                              ข.ราคาเหมาะสม 
ค.สะอาดปลอดภัย                           ง.ถูกทุกข้อ 
8. บารห์มายถึงสถานบริการอะไร 
ก.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                 ข.น้ำผลไม้ นม 
ค.ชา กาแฟ                                      ง.ถูกทุกข้อ 
9. บาร์ที่มบีารเ์ทนเดอรบ์รกิารแก่แขกโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก.American Bar                 ข.Espresso Bar 
ค.Dancing Bar                    ง.Milk Bar 
10. บาร์ทีเ่น้นบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่าง ๆ ไอศกรีม ชา กาแฟ หมายถึงข้อใด 
ก.Dancing Bar 
ข.Night Club 



 

 

ค.Milk Bar 
ง.American Bar 

 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 


