
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

รหัส  10901004 วิชาศิลปะการใหบริการ   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ประเภทวชิาการทองเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ 

 
 

จัดทําโดย 
 นางสาวธารารัตน  มหาพันธ 

สาขาวิชาการโรงแรม 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 

 

 

ผู้บริหาร 

ความคดิเห็น 

ควร

อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

1.        

……………………….. 

            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
       หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2560 

 

 

 

 

 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

2.       

         ……………………… 
        ( นายสุจิน  สุนีย ์)        

        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
              ...../................./2560 

 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 
 

 

             การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  รายวิชาศิลปะการใหบริการ รหัสวิชา10901004 
จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2559 

   การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครั้งนี้ ไดตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูให 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดวยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูโดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขาพเจาหวังวาแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลมนี้ จะ
เปนประโยชนแกคร-ูอาจารยและผูเรียน หากมีขอบกพรองขาพเจาขอนอมรับและจะนําไปปรบัปรุงใน
โอกาสตอไป  

 
                    นางสาวธารารัตน  มหาพันธ 
                    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                         มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวิชา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมวดที่  1.  ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
1.รหัสและช่ือรายวิชา 
10901004   วิชาการศิลปะการใหบริการ 
2.จํานวนหนวยกิต 
2 หนวยกิต   2 (2-0-4) 
3.หลักสตูร  และประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 

4.อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา 
   นางสาวธารารัตน  มหาพันธ 
5.ภาคการศกึษา  ช้ันปที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 2            ระดับช้ันปวช.3 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite) 
   ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั 
   ไมมี 
8.สถานที่เรยีน 
   หองปฏิบัติ 1   สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งลาสุด 
        - 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 ตารางวิเคราะหรายวิชา 
รหัสวิชา 10901004     วิชาศิลปะการใหบริการ  จํานวน  2   หนวยกิต ช้ันปวช.3  สาขาวิชา
การโรงแรม 

           พฤติกรรมการเรียนรู 
 
 
 
ช่ือหนวยการสอน/การเรยีนรู 

ดานพทุธิพิสัย 

ดา
นทั

กษ
ะพิ

สัย
(๓

๐)
 

ดา
นจิ

ตพิ
สัย

(๒
๐)

 

รว
ม(

๑๐
๐)

 

ลํา
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

จํา
นว

นชั่
วโ

มง
 

คว
าม

รู 
(๑

๐)
 

คว
าม

ขา
ใจ

(๑
๐)

 

นํา
ไป

ใช
(๑

๐)
 

วิเ
คร

าะ
ห(

๑๐
) 

สัง
เค

รา
ะห

(5
) 

ปร
ะเ

มนิ
คา

(5
) 

1. ความรูทั่วไปและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ศิลปะการใหบริการ 

๒ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑ ๑๐ ๕ 6 

2. การพัฒนา บุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ที่เหมาะสมของผูใหบริการ 

๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ 3 3 ๑๓ ๓ 4 

3. พฤติกรรมของผูใชบริการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๗ ๗ 4 
4. แนวทางการใหบริการที่ถูกตอง ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๔ ๒ 4 
5. การส่ือสารกับลูกคาและการคาด

เดาความตองการของลูกคา 

๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๒ ๙ ๖ 4 

      6.  คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๑๑ ๔ 4 
      7.  การบริหารภาวะวิกฤติของการ
บริการ 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๕ 3 ๑๕ ๑ 4 

         สอบกลางภาค           3 
สอบปลายภาค           3 

รวมคะแนน ๑๐ ๑๐ ๙ ๗ ๔ ๕ 2๑ ๑๖   ๓๖ 
ลําดับความสําคญั ๓ ๓ ๔ ๕ ๗ ๖ ๑ ๒    

 
คําอธิบาย5   หมายถึง   ระดับความสําคัญของแตละรายการมี  5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวิเคราะหสมรรถนะการเรียนรู 
รหัสวิชา 10901102   ช่ือวิชา ศิลปะการใหบริการ จํานวนหนวยกิต  2   หนวยกิต  จํานวน
ช่ัวโมงตอสัปดาห  2  ช่ัวโมง  36 ช่ัวโมงตอภาคเรียน 
 

หนวยการสอน สมรรถนะการเรียนรู 
หนวยการสอนที่ 1 
ช่ือหนวยการสอน  ความรูทั่วไปและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ  
 
 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ 

2.อธิบายถึงความหมายของการบริการ 
3.จําแนกประสบการณการบริการ 
4.ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มีวินัย รอบคอบ 
5.แสดงพฤติกรรมการณความกลาแสดงออก 
สนใจใฝรู ขยัน อดทน 
 

หนวยการสอนที่ 2 
ช่ือหนวยการสอน  การพัฒนา บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมของผูใหบริการ 
 
 
 

 

1. แสดงความรูความเขาใจของการพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู
ใหบริการ 

2. อธิบายรอยยิ้มและหัวใจของผูใหบริการ 
3. แสดงความรูและนําไปปฏิบัติในเรื่องของ

บุคลิกภาพภายนอกของผูใหบริการ การแตง
กายของพนักงานทั้งสุภาพบุรุษ – สุภาพสตรี 

4. ปฏิบัติงานดวยอิริยาบถที่ถูกตองของผู
ใหบริการ ทั้งการยืน การเดิน และการนั่ง 

หนวยการสอน สมรรถนะการเรียนรู 
หนวยการสอนที่ 3 
ช่ือหนวยการสอน พฤติกรรมของผูใชบริการ 
 
 

1. บอกคุณสมบัติเบื้องตนของพนักงานบริการ 
2. อธิบายถึงส่ิงที่ลูกคาคาดหวังจากผูใหบริการ 
3. สามารถยกตัวอยางพฤติกรรมที่ทําใหลูกคา

พอใจ และพฤติกรรมที่ทําใหลูกคาไมพึง
พอใจ 

4. สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมที่ควรหลีกเล่ียง
ของผูใหบริการ 

5. ปฏิบัติงานดวยความมีวินัย  อดทน รอบคอบ
รักษาความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

6.  แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝรู  รักสามัคคี     
      ซื่อสัตย  มีความมั่นใจในตนเอง 



 

 

หนวยการสอนที่ 4 
ช่ือหนวยการสอน แนวทางการใหบริการที่
ถูกตอง 
 
 

1. สามารถบอกแนวทางการใหบริการพ้ืนฐาน 
เพ่ือใหลูกคาประทับใจ โดยใชหลัก GUMS  

2. แสดงทักษะเกี่ยวกับหลักการบริการพ้ืนฐาน
และสามารถนําไปใช 

3. บอกคุณลักษณะความประพฤติของพนักงาน
บริการ 

4. แสดงการทักทายลูกคา การสรางความ
แตกตางดานการบริการ 

5. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และ
สนใจใฝรู 

6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝรู มีความ
รับผิดชอบ ประหยัด รักษาส่ิงแวดลอม 

หนวยการสอนที่ 5 
ช่ือหนวยการสอน  การส่ือสารกับลูกคาและ
การคาดเดาความตองการของลูกคา 
 
 

 1.อธิบายประเภทของการส่ือสาร 
 2.มีความรูความเขาใจรหัสการสะกดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ Phonetic Alphabet 
3. .สามรถใชน้ําเสียง 5 ระดับในสถานการณ
ตางๆไดอยางถูกตอง 
4.อธิบายเรื่องการส่ือสารผานภาษากาย และ
การอานภาษกายของลูกคาและแปลความหมาย
ไดอยางเหมาะสม  
5. สามารถเดาความหมายไดอยางเหมาะสม 
อธิบายเรื่องระยะหางระหวางบุคคล และรักษา
ระยะหางที่เหมาะสมระหวางการบริการ วางตัว
ไดถูกตองระหวางมีปฏิสัมพันธกับลูกคา และ
สามารถอธิบายหลักการใหบริการทางโทรศัพท 

หนวยการสอนที่ 6 
ช่ือหนวยการสอน  คุณธรรมจริยธรรมในการ
บริการ 
 
 

 1.อธิบายความหมายของจริยธรรมในงาน
บริการ 
 2.บอกหลักจริยธรรมในการบริการ 
3.อธิบายและเขาใจปรัชญาการทํางานของ
พนักงานโรงแรม 
4.ปฏิบัติงานดวยความสนใจใฝรู   มีวินัย  
รอบคอบ  อดทนและตรงตอเวลา 
5.  แสดงพฤติกรรมกลาแสดงออก  ความ



 

 

ประหยัด ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบมีความ
สามัคคี 
 

หนวยการสอนที่ 7 
ช่ือหนวยการสอน  การบริหารภาวะวิกฤติ
ของการบริการ 
 
 

 1.อธิบายขั้นตอนและขอหามในการรับคําตําหนิ 
 2.อธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหลูกคาไมพอใจ 
3.อธิบายเรื่องการปองกันความไมพอใจของ
ลูกคา ( Poke – Yoke ) 
4.อธิบายเรื่องการปฏิเสธลูกคาที่มีพฤติกรรมไม
เหมาะสม 
5. อธิบายการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 
ไดแก เรื่อเพลิงไหม เรื่องคนราย เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3 ตารางวิเคราะหสมรรถนะรายวิชา 

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ผล  5  มิติ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี 11เกง 
รหัส 10901004    วิชาการศิลปะการใหบริการ   หนวยกิต  2  (1 -2-3)  
ระดับช้ันปวช.3      สาขาวิชาการโรงแรม  
 

 
 
 
 

ช่ือหนวยการสอน/ 
สมรรถนะรายวิชา 

 
 
 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

๑๐
๐)

 

ลํา
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

3หวง 
2 เงื่อนไข 

ความรู คณุธรรม 

พ
อป

ระ
มา

ณ
(๑

๐)
 

มีเ
หตุ

ผล
(๑

๐)
 

มีภู
มิคุ

มกั
น(

๑๐
) 

รอ
บร

ู(๑
๐)

 

รอ
บค

อบ
(๑

๐)
 

ระ
มัด

ระ
วัง

(๑
๐)

 

ซื่อ
สัต

ยส
ุจร

ิต(
๑๐

) 

ขย
ันอ

ดท
น(

๑๐
) 

มีส
ติป

ญ
ญ

า(
๑๐

) 

แบ
งป

น(
๑๐

) 

หนวยการสอนที่ 1  
ช่ือหนวยการสอน    ความรูทั่วไป
และการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการ
ใหบริการ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๖ 

หนวยการสอนที่ 2 
ช่ือหนวยการ การพัฒนา 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เหมาะสม
ของผูใหบริการ 

๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓  ๔ 

หนวยการสอนที่ 3 
ช่ือหนวยการสอน  พฤติกรรมของ
ผูใชบริการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๙ ๗ 

หนวยการสอนที่ 4 
ช่ือหนวยการสอน  แนวทางการ
ใหบริการที่ถูกตอง 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑๗ ๑ 



 

 

 
 
 

 
หมวดที่  2.  จุดประสงคและมาตรฐานรายวิชา 

 

1.วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให 

 
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการ 

2. ปฏิบัติงานบริการและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 

3. มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการใหบริการ 

 

2.สมรรถนะรายวิชา 

 
     1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และเทคนิคในการใหบริการที่ดี 
     2.แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพของการใหบริการที่ดี 
     3.ปฏิบัติงานบริการไดตามมาตรฐานบริการ 
 

หนวยการสอนที่ 5 
ช่ือหนวยการสอน   การส่ือสารกับ
ลูกคาและการคาดเดาความตองการ
ของลูกคา 

๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑๔ ๓ 

หนวยการสอนที่ 6 
ช่ือหนวยการ  สอน  คุณธรรม
จริยธรรมในการบริการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑๒ ๕ 

หนวยการสอนที่ 7 
ช่ือหนวยการ  สอน  การบริหาร
ภาวะวิกฤติของการบริการ 

๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑๕ ๒ 

รวม ๑๐ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๙ ๗ ๑๐ ๖ ๙๐  
ลําดับความสําคญั ๑ ๓ ๑ 1 ๑ ๓ ๒ ๔ ๑ ๔   



 

 

3.คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ ความสําคัญเทคนิคการใหบริการ การพัฒนา 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผูใหบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ ปฏิบัติการใหบริการ
และ การแกปญหาเฉพาะหนา 
 
 

 
 
 
 
 

หมวดที่  3.  ลักษณะและการดําเนนิการ 
 
1.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย 
๓๖  ช่ัวโมง 

สอนเสรมิ 
ไมมี 

 

การฝกปฏบิตัิ/งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน 
               ไมมี 

 

การศกึษาดวย
ตนเอง 

     มี  ๗๒ ช่ัวโมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศกึษาเปน
รายบคุคล 
     1ช่ัวโมง/สัปดาห 
 
 

 
หมวดที่  4.  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

 
1.  คณุธรรม  จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม  จริยธรรม  ที่ตองพัฒนา 
1. พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
2. มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิสวนบุคคล 
3. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามัคคีในหมูคณะ 
4. มีความซื่อสัตยในการทํางานและกลาแสดงออกในส่ิงที่ดี 



 

 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

1.ใชการสอนแบบ Active  Learning โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการต้ังคําถามและตอบคําถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น รวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Learning 
Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ยกยองผูเรียนที่ทําดีและทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และเสียสละ เปนตน 
3. ผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและใหความสําคัญตอการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
4.ช้ีแจงเนื้อหาของสาระวิชา จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลประเมินผล เกณฑการประเมินผล
การเรียน การเตรียมพรอมของผูเรียนและกฎระเบียบตางๆ 
5.แนะนําใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติกอนเขาเรียน 
เพ่ือชวยใหการเรียนรูเขาใจงายขึ้น 
6.ใหนักเรียนฝกทํากิจกรรมฝกปฏิบัติ และทําแบบฝกหัดทายหนวย กอนสอนหนวยตอไป 
7.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรูในแตละหนวย พรอมเฉลย
คําตอบคําอธิบาย และสรุปผลการเรียนประจําหนวย 
8.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูทุกหนวยการ
เรียน พรอมเฉลยคําตอบ และสรุปผลการเรียน 
 

 
1.3 วิธีการประเมนิผล 

1.ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักเรียน การนําเสนอ พฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียน 
2.ประเมินผลจากการมีวินัยในช้ันเรียน การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียนการสงงาน 
3.ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกดานคุณธรรม - จริยธรรม ระหวางเรียนและใน
สถานศึกษาจากการสังเกตและการรวมกิจกรรมตางๆ การตอบคําถามและในโอกาสตางๆที่
สถานศึกษาจัดขึ้น 
5. ประเมินผลโดยการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นและประเมินตนเอง  
 
บูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1. ผูเรียนสามารถอธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติงานบริการและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 
3. ผูเรียนมีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการใหบริการ 
 



 

 

หลักความมีเหตผุล 
1. ผูเรียนมีความรูและทักษะเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ 
2. ผูเรียนมีความรูและทักษะในการพัฒนานําไปใชในงานเกี่ยวกับศิลปะและการบริการ 
หลักการมภีูมคิุมกนั 
1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และชวยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และ 
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนสามารถใชวัสดุอุปกรณอยางประหยัดและมีประโยชนมากที่สุด 
3. ผูเรียนทํางานดวยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและ หางไกลยาเสพติด 
 
เงื่อนไขความรู 
1. ผูเรียนมีความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง 
2. ผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของการนําอุปกรณมาใชงานไดอยางถูกตอง 
 
 
เงื่อนไขคณุธรรม 
1. ผูเรียนมีวินัย มีความอดทน  มีความเอาใจใส สนใจใฝรู  
2. ผูเรียนมีความสามัคคี  ความซื่อสัตยและหางไกลยาเสพติด 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูที่ตองไดรบั 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการ ความสําคัญเทคนิคการใหบริการ 
การพัฒนา บุคลิกภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของพนักงาน การแกปญหาเฉพาะ
หนา 
              1.ใชการสอนแบบ Active  Learning โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการต้ังคําถามและ
ตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็น รวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
(Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ยกยองผูเรียนที่ทําดีและทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และเสียสละ เปนตน 
3. ผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและใหความสําคัญตอการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
4.ช้ีแจงเนื้อหาของสาระวิชา จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลประเมินผล เกณฑการประเมินผล
การเรียน การเตรียมพรอมของผูเรียนและกฎระเบียบตางๆ 
5.แนะนําใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติกอนเขาเรียน 
เพ่ือชวยใหการเรียนรูเขาใจงายขึ้น 
6.ใหนักเรียนฝกทํากิจกรรมฝกปฏิบัติ และทําแบบฝกหัดทายหนวย กอนสอนหนวยตอไป 



 

 

7.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรูในแตละหนวย พรอมเฉลย
คําตอบคําอธิบาย และสรุปผลการเรียนประจําหนวย 
8.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูทุกหนวยการ
เรียน พรอมเฉลยคําตอบ และสรุปผลการเรียน 
9.ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต 
การศึกษาดูงาน เปนตน  

2.2 วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
2. ประเมินผลเมื่อผานการเรียนรูบทเรียนนัน้ (ทดสอบยอย) 

        3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 
        4.ประเมินผลจาก คุณธรรมและจริยธรรม 
        5.ประเมินผลจากการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียนและการสงงาน        

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญา  ที่ตองพัฒนา 
1. สามารถคิดวิเคราะหและการแสดงความคิดเห็น   

    2. มีทักษะการใชเทคนิคในการนําเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 
           3. มีทักษะในการฝกปฏิบัติงาน 

3.2 วิธีการสอน 
1. การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

วิเคราะห 
แสดงความคิดเห็นตอปญหา 

2. การสอนโดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ(Critical 
Thinking) มีครูเปนผูนําเสนอปญหาและดูแลใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมของผูเรียน 
ชวยใหผูเรียนใชกระบวนการคิดอยางหลากหลาย 

           3. มอบหมายงานเปนรายบุคคลและรายกลุมเพ่ือเปนการระดมความรูในการแกไข
ปญหาโดย  อาศัยหลักทฤษฏีและสรางสรรคผลงานแลวนํามาใชในการเรียนภาคปฏิบัติ 
 

3.3 วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินจากการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนเปนรายบุคคลและ
กลุม 
2. ประเมินจากผลงานสําเร็จที่ไดรับมอบหมาย 

       3. ประเมินเมื่อไดผานการเรียนรูบทเรยีนนั้น (ทดสอบยอย) 
       4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 



 

 

       5.การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
 

4. ทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 
1. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. มีความรับผดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

       3. สามารถปรับตัวในการทํางานเปนทีม เพ่ือใหไดผลสําเร็จของงานที่ดีที่สุด 
       4. มีความมั่นใจและกลาแสดงความคิดเห็นในโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

4.2 วิธีการสอน 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Co-Operative Learning เพ่ือกระตุนใหผูเรียนรวมมือกัน
ทํางานทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

2. แบงกลุมโดยใหเด็กเกงปนกับเด็กออน เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองไปพรอมๆกัน 
3. ใหผูเรียนกําหนดความรับผิดชอบในการทํางานกลุมเปนรายบุคคล 
 
4.3 วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
2. ประเมินความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมเปนรายบุคคลและรายกลุม 

        3. ใหผูเรียนประเมินผลงานสมาชิกในแตละกลุม 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่
ตองพฒันา 

สามารถคดัเลือกแหลงขอมูล   
1. ทักษะการคนควาสืบคนหาความรูขอมูลทางอินเตอรเน็ต   
2. ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการนําเสนอผลงานทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
5.2 วิธีการสอน 
1.ใชPower  Point  ประกอบการสอนในช้ันเรียน เพ่ือใหเกิดความนาสนใจและงายตอการ
ทําความเขาใจ 
2.ใชส่ือในการเรียนการสอนที่นาสนใจ และการสืบคนขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานตองมีการสืบคนขอมูลโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส 



 

 

 
 

5.3 วิธีการประเมนิผล 
1.ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนและภาษาที่ถูกตองและเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน 
2. ประเมินทักษะการใชส่ือและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
3. ประเมินผลงานสําเร็จตามที่กําหนด 

 



 

 

5.1แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

สัปดา
ห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช 

หมาย
เหต ุ

ทฤษฎี ปฏบิัต ิ
1-3 ช้ีแจงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ในรายวิชา
ศิลปะการใหบริการ 
บทที่  1 ความรูทั่วไปและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะ
การใหบริการ  
 
1.ความหมายของการ
บริการ 
2.องคประกอบของการ
บริการ 
3.ประสบการณการบริการ 
  

 
 
 

๖ - 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียนการวัดผล
และประเมินผล 
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3. นําเขาสูบทเรียน เนื้อหาสาระการ
เรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขาสูบทเรียน 
4. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย
ศิลปะการใหบริการนําเสนอโดยใช
Power  Point  ใหผูเรียนศึกษาและ
สังเกต 
 5.ใหผูเรียนสืบคนเกี่ยวกับประเภท
ของศิลปะการใหบริการ เปนกลุม 
7. ผูสอนใหผูเรียนสรุปและสงผูแทน
นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
7. ครูสรุปสาระสําคัญและขยายผล
ประเด็นเนื้อหาสาระการเรียนรู 
รวมทั้งการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
8.ทําแบบทดสอบหลังเรียนหากไม
ผานเกณฑใหทดสอบใหมอีกครั้ง 
9. การเรียนการสอน ใชวิธีการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม
กลุม 

 

4-5 
 
 

บทที่ 2  การพัฒนา 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่
เหมาะสมของผูใหบริการ 
 
1.รอยยิ้มของผูใหบริการ 
2.บุคลิกภาพภายนอกของผู
ใหบริการ สุภาพบุรุษ – 
สุภาพสตรี 
 
 

๔ 
 

- 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. บรรยายเนื้อหา  การพัฒนา 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เหมาะสม
ของผูใหบริการ รอยยิ้มของผูใหบริการ  
บุคลิกภาพภายนอกของผูใหบริการ 
สุภาพบุรุษ – สุภาพสตรี 

 
 



 

 

  นําเสนอโดยใชส่ือpower  point  
5.มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนงาน 
 6.ครูสรุปสาระสําคัญและประเด็น
เนื้อหาสาระการเรียนรู รวมทั้งให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
7. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชวิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุม 

 
6-8 

 
บทที่ 3 พฤติกรรมของ
ผูใชบริการ 
 
1.คุณสมบัติเบื้องตนของผู
ใหบริการ 
2.ส่ิงที่ลูกคาคดหวังจากผู
ใหบริการ 
3.กรณีตัวอยางของ
พฤติกรรมการใหบริการ 
4.พฤติกรรมที่ควร
หลีกเล่ียงของผูใหบริการ 
 

 
๔ 

 
- 

 
 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการความเส่ียงโดยใชส่ือpower  
point 
5.ผูสอนฉายวีดีทัศน เกี่ยวกับการทํา
เครื่องด่ืมผสม 
6.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
7.ใหผูเรียนอภิปรายรายละเอียดการ
ทําเครื่องด่ืมผสมนําเสนอผลงานหนา
ช้ันเรียน 
8.  ครูสรุปสาระสําคัญและประเด็น 
9.มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนงาน
และนําเสนอผลงานในสัปดาหตอไป 

 

9 สอบกลางภาค  ๓   
10-11 บทที่ 4  แนวทางการ

ใหบริการที่ถูกตอง 
 
1.โอกาสในการใหบริการที่
ดี 
2.หลักการบริการพ้ืนฐาน 
3.ความประพฤติของ

 ๔ - 
 
 
 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชโดยใชส่ือ 

 



 

 

พนักงานบริการ 
4.การทักทายลูกคา 
5.การสรางความแตกตาง
ดานการบริการ 
 

power  point 
5.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.ใหผูเรียนอภิปรายรายละเอียดการ
การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชนําเสนอ
ผลงานหนาช้ันเรียน 

12-13 บทที่ 5 การส่ือสารกับ
ลูกคาและการคาดเดาความ
ตองการของลูกคา 
 
1.ประเภทของการส่ือสาร 
2.การแกปญหาอุปสรรคตอ
การส่ือสาร 
3.การใชน้ําเสียง ภาษากาย 
ในการส่ือสาร 
4.การคาดเดาความ
ตองการของลูกคา  
5.การเวนระยะหางระหวาง
บุคคล 
6.หลักการใหบริการทาง
โทรศัพท 
 

๔    - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักการบริการอาหารและเครื่องด่ืม
โดยใชส่ือpower  point 
5.ผูสอนฉายวีดีทัศน เกี่ยวกับการ
หลักการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
การจัดโตะงานเล้ียง การจัดวาง
เครื่องมือบนโตะอาหาร 
6.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
7.ใหผูเรียนอภิปรายรายละเอียด
หลักการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
การจัดโตะงานเล้ียง การจัดวาง
เครื่องมือบนโตะอาหารโดยแบงกลุม 
เปน 3 กลุม  
นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
8.  ครูสรุปสาระสําคัญและประเด็น 
9.มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนงาน
และนําเสนอผลงานในสัปดาหตอไป 

 

14-15 บทที่ 6 คุณธรรมจริยธรรม
ในการบริการ 
 
1.ความหมายของจริยธรรม
ในงานบริการ 
2.หลักจริยธรรมในการ
บริการ 

๔ - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการความเส่ียงโดยใชส่ือ power  

 
 



 

 

 
 
 

หมวดที่ 5.  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการประเมนิผล 
 
5.2  แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

วิธีการประเมนิผลนกัศึกษา สัปดาหที ่
ประเมนิ 

สัดสวนของ 
การ 

ประเมนิผล 
 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

งานระหวางภาค  ตลอดภาค ๒0% 

3.ปรัชญาการทํางานของ
พนักงานโรงแรม 
 
  
 
 
 
 

point 
5.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.ใหผูเรียนอภิปรายรายละเอียดการ
การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชนําเสนอ
ผลงานหนาช้ันเรียน 

16-17 บทที่ 7 การบริหารภาวะ
วิกฤติของการบริการ 
 
1.การรับคําตําหนิ 
2.การบริหารสถานการณ
วิกฤต 
3.การปองกันความไมพอใจ
ของลูกคา 
4.การปฏิเสธลูกคาทีมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม 
5.การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตางๆ 

๔ - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3.นําเขาสูบทเรียนและเนื้อหา สาระ
การเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการความเส่ียงโดยใชส่ือ power  
point 
5.ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.ใหผูเรียนอภิปรายรายละเอียดการ
การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชนําเสนอ
ผลงานหนาช้ันเรียน 

 

18 สอบปลายภาค  ๓ แบบประเมินผล (ขอสอบ)  



 

 

การศึกษา  
สอบกลางภาค  สัปดาหที่ 9 

 
20% 

 
สอบปลายภาค 
 

สัปดาหที่ 18 ๔0% 

 
หมวดที่  6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู วิชาศิลปะการใหบริการ 
1.2 อินเตอรเน็ท 
2.หนังสือ  เอกสาร  และขอมูลอางอิง  ที่สําคญั 
         ขอมูลจากเอกสาร  ตําราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอรเน็ต    
จิตตินันท นันทไพบูลย . ศิลปะการใหบรกิาร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2555. 
 
 
 
 
 
 


