
 

                   แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา การประกอบอาหารในโรงแรม รหัสวิชา 20701-2003 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖2 

            ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 
                             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชพีบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



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

ลงชื่อ…………………………………………… 
(นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
……../………./………. 

 
 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………….. 
(นายฐิติปกรณ์   ภคุโล) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
………/………./……….. 

 
 
 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………. 
(นายนิมิตร  ศรยีาภยั) 

ผู้อำนวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 
………./………./……….. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   การประกอบอาหารโรงแรม  (Food Production) 
รหัสวิชา  20700 1006 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ คศัพท์ ที่ใช้ในงานครัว 
การเลือกซื้ออาหารสด - แห้ง การเตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ การเก็บรักษาอาหารอย่าง
ถูกวิธีและเหมาะสม การจัดเตรียมวัตถุดิบตามตำรับอาหาร การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ และปฏิบัติการ
ประกอบอาหารโรงแรม ตามหลักสุขอนามัย 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว  
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ืออาหารสด แห้ง  
3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม  
4. สามารถจัดตกแต่งอาหารก่อนบริการ  
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ค าศัพท์ ที่ใช้ในงานครัว 
2. เลือกซื้อ อาหารสด แห้ง เตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บรักษา อาหารอยาง 

ถูกวิธี ตามตำรับอาหาร  
3. ปฏิบัติการเตรียมอาหาร ตามตำรับอาหาร 

 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  การประกอบอาหารโรงแรม  (Food Production) 
รหัสวิชา  20700 1006 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ...อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.....สาขาวิชาการโรงแรม...... 
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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานครัว
โรงแรม 

2 
3 1 - - - - 5 11 6 8 

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร 

3 
4 1 - - - 5 5 18 3 12 

3. หลักการคำนวณต้นทุนอาหาร 2 1 2 - - - 5 5 15 5 12 

4. หลักการเลือกซื้ออาหารประเภท
ต่างๆและการเก็บรักษาๆ 

2 2 3 - - - 5 5 17 4 12 

5. การจัดเตรียมวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร 

3 3 3 - - - 5 5 19 2 12 

6. ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร
โรงแรม 

2 
1 2 - - - 10 5 20 1 12 

สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 4 

รวม 14 14 12 - - - 30 30 100 - 72 

ลำดับความสำคัญ 3 3 4 - - - 1 2 - - - 

 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานครัว
โรงแรม 

8 1.1 ความหมายและความสำคัญ
ของงานครัว 

1.2 ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

บอกประเภทของงานครัวโรงแรม 

2. อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร 

12 1.1 หลักการ การชั่ง ตวง วัด และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

1.2 อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวและการ
ดูแลรักษา 

ใช้อุปกรณ์งานครัวได้เหมาะสมกับ
งาน 

3. หลักการคำนวณ
ต้นทุนอาหาร 

12 1.1 ประเภทของต้นทุน 
1.2 ข้อควรรู้ก่อนตั้งราคาอาหาร 
1.3 เทคนิคการก าหนดราคาอาหาร 

คำนวณต้นทุนราคาอาหาร 

4. หลักการเลือกซ้ือ
อาหารประเภทต่างๆ
และการเก็บรักษาๆ 

12 1.1 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภท
เนื้อสัตว์ 

1.2 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภท
ทะเล และการเก็บรักษา 

1.3 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภท
ผักและผลไม้ 

1.4 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภท
เครื่องปรุงประเภทต่างๆ 

แสดงความรู้ในการเลือกซ้ืออาหาร 

5. การจัดเตรียม
วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร 

12 1.1 การเตรียมเนื้อประเภทต่างๆ 
1.2 การเตรียมผักและผลไม้ 

จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร 

6. ฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร
โรงแรม 

12 1.1 การประกอบอาหารครัวร้อน 
1.2 การประกอบอาหารครัวเย็น 
1.3 การประกอบอาหารตะวันตก 

ประกอบอาหารโรงแรม 

สอบปลายภาค 4                -         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานครัวโรงแรม จำนวน 8 ชัว่โมง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของงานครัว 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 
  
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายและความสำคัญของงานครัว  
3.1.1 ประเภทของครัว  
3.1.2 หน้าที่และจรรยาบรรณของพนักงานครัว 

3.2 ความปลอดภัยและสุขอนามัย  
3.2.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครัว  
3.2.2 สุขอนามัยภายในครัว 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 บอกประเภทของงานครัวโรงแรม 1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต

ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานครัวโรงแรม จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานครัวโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานครัวโรงแรม 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานครัว
โรงแรม ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานครัว
โรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบ
อาหารโรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 

 
 
 
 
 

และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร จำนวน 12 ชั่วโมง 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การชั่ง ตวง วัด และอุปกรณ์ต่างๆ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวและการดูแลรักษา 
 
3. เนื้อหา 
   3.1 หลักการ การชั่ง ตวง วัด และอุปกรณ์ต่างๆ  

3.2.1 อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด  
3.2.2 มาตราส่วนเปรียบเทียบน้ำหนักและปริมาณ  

3.2 อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวและการดูแลรักษา  
3.2.1 ประเภทของมีดต่างๆ  
3.2.2 ภาชนะท่ีใช้เตรียมและผสมอาหาร  
3.2.3 ภาชนะท่ีใช้ในการหุงต้มอาหาร  
3.2.4 การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์งานครัว 

    
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ใช้อุปกรณ์งานครัวได้เหมาะสมกับงาน 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร  

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเรียนการสอน  ตอบข้อซักถาม  
และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบ
อาหารโรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8 คะแนน 
ทักษะ       -    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       13    คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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  หลักการคำนวณต้นทุนอาหาร  จำนวน  12  ชั่วโมง 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของต้นทุน 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการตั้งราคาอาหาร 
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับเทคนิคการกำหนดราคาอาหาร 
3. เนื้อหา 
   3.1 ประเภทของต้นทุน  

3.1.1 ต้นทุนแบบคงท่ี  
3.1.2 ต้นทุนแบบแปรผัน  

3.2 ข้อควรรู้ก่อนตั้งราคาอาหาร  
3.2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ  
3.2.2 ต้นทุนอื่นๆ  
3.3.3 การเปลี่ยนแปลงของตลาด  
3.2.4 ฐานลูกค้า  
3.2.5 การแข่งขัน  

3.3 เทคนิคการกำหนดราคาอาหาร  
3.3.1 ตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข 9  
3.3.2 ตั้งราคาแบบมีส่วนลด  
3.3.3 ตั้งราคาให้คำนวณได้ง่าย 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกีย่วกบัหลักการคำนวณต้นทุน
ราคาอาหาร 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   หลักการคำนวณต้นทุนอาหาร จำนวน    12    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง หลักการคำนวณต้นทุนอาหาร  

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของหลักการคำนวณ
ต้นทุนอาหาร 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง 
หลักการคำนวณต้นทุนอาหาร ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบ
อาหารโรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 4 เรื่อง หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทต่างๆและการเก็บรักษาๆ  จำนวน  12  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ 
           2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและสามารถเลือกซื้ออาหารประเภททะเล และการเก็บรักษา 
          2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการเลือกซื้ออาหารประเภทผักและผลไม้ 
 2.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการเลือกซื้ออาหารประเภทเครื่องปรุงประเภทต่างๆ  
3. เนื้อหา 

3.1 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทเนื้อสัตว์  
3.1.1 การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภท เนื้อวัว เนื้อหมู  
3.1.2 การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภท เป็ด ไก่  

3.2 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภททะเล และการเก็บรักษา  
3.2.1 การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภท ปลา/กุ้ง/หอย/ปู/ปลาหมึก  
3.2.3 การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ  

3.3 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทผักและผลไม้  
3.3.1 การเลือกซื้อผักและผลไม้  
3.3.2 การเก็บรักษาผักและผลไม้  

3.4 หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทเครื่องปรุงประเภทต่างๆ  
3.4.1 การเลือกซื้ออาหารแห้ง  
3.4.2 การเลือกซื้อเครื่องปรุงประเภทต่างๆ 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้ในการเลือกซื้ออาหาร 1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต

ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทต่างๆและการเก็บรักษาๆ  จำนวน  12    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
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ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง หลักการเลือกซ้ือ
อาหารประเภทต่างๆและการเก็บ
รักษาๆ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประเภทของห้องพัก 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
หลักการเลือกซ้ืออาหารประเภทต่างๆ
และการเก็บรักษาๆ ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกซื้อ
อาหารประเภทต่างๆและการเก็บ
รักษาๆผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบ
อาหารโรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 การจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร   จำนวน 12 ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถจัดการเตรียมเนื้อประเภทต่างๆ 
 2.2 นักเรียนสามารถจัดการเตรียมผักและผลไม้   
3. เนื้อหา 
    5.1 การเตรียมเนื้อประเภทต่างๆ  

5.1.1 เนื้อวัว เนื้อหมู  
5.1.2 เป็ด ไก่  
5.1.3 อาหารทะเล ปลา/กุ้ง/หอย/ปู/ปลาหมึก  

5.2 การเตรียมผักและผลไม้  
5.2.1 การเตรียมผักและผลไม้  
5.2.2 การเก็บรักษาผักและผลไม้  

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 1 แสดงความรู้ เกี่ยวกับ จัดเตรียมวัตถุดิบใน
การประกอบอาหาร 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียน เรื่อง การจัดเตรียม
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การจัดเตรียมวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การ
จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
 อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการ
ต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก 

6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบอาหาร
โรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรยีนรู้
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 
 



 

 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
11. เฉลยแบบทดสอบ  

  12.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม   จำนวน 12 ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1 การประกอบอาหารครัวร้อน 
2.2 การประกอบอาหารครัวเย็น 

 2.3 การประกอบอาหารตะวันตก  
3. เนื้อหา 
         3.1 การประกอบอาหารครัวร้อน  
  3.1.1 ปฏิบัติไข่ออมเล็ต  
 3.2 การประกอบอาหารครัวเย็น  
  3.1.2 ปฏิบัติ คานาเป้ทูน่าสลัดไข่กุ้ง  
 3.3 การประกอบอาหารตะวันตก  
  3.1.3ปฏิบัติมายองเนส 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 การประกอบอาหารโรงแรม 1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม   จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

16-17 
/6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารโรงแรม    

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารโรงแรม    

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ฝึก
ปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม   
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารโรงแรม    

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบ
ข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดย
สรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการประกอบอาหาร
โรงแรม   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 



 

 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        15     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 



                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 


