
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส 10901004 วชิาศิลปะการให้บริการ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ 
 

จดัทาํโดย 
 นางปตญิา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

 
 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
       หวัหนา้สาขาวิชาการโรงแรม 

......./................./2559 
 

 

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

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

 
2.       
           ……………………… 
          (นายสุจิน  สุนีย ์)        
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
.           ..../................./2559 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาศิลปะการใหบ้ริการ รหสัวิชา10901004 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2552 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
       ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10901004    วิชา ศิลปะการใหบ้ริการ 
2.จํานวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต       2 (2-0-2) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาชีพสาขาวิชา 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
    นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2     ระดบัชั้นปวช.3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้งปฏิบติั1      สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวิชา10901004    วิชา ศิลปะการใหบ้ริการ            จาํนวน  2   หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 3  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(
5) 

รว
ม(
40

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (
5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริการ 
 

5 5 4 4 - - 5 4 27 5 2 

2.  ลูกคา้และคู่แข่งขนั 4 4 4 3 - - 4 4 23 7 4 
3.  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกคา้ 
 

5 5 3 4 2 2 5 4 29 3 2 

4. พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ 
 

4 4 4 3 - - 5 5 25 6 4 

5. ทศันคติและความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ  
 

5 5 4 4 - 2 4 4 28 4 4 

6. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 
 

5 5 5 3 2 2 4 4 30 2 8 

7.  คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ 
 

5 5 5 4 2 - 5 5 31 1 2 

8. แนวทางการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 4 5 5 3 2 - 5 5 29   3 4 
           2 

รวมคะแนน 37 38 34 28 8 6 32 35 201   
ลาํดับความสําคญั 2 1 4 5 6 7 2 3    

 
คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา10901004     ช่ือวิชาศิลปะการใหบ้ริการ 
จาํนวนหน่วยกิต  2    หน่วยกิต    จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์     2   ชัว่โมง      36  ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริการ 

1. บอกความหมายของการบริการได ้
2. อธิบายความสาํคญัของการบริได ้
3. ยกตวัอยา่งการบริการในโรงแรมได ้
4. ปฏิบติังานบริการเคร่ืองด่ืมได ้
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ 
6.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน   ลูกคา้และคู่แข่งขนั 

 

1. บอกความตอ้งการของลูกคา้ได ้
2.     อธิบายประเภทของลูกคา้ได ้
3.     ระบุความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.    ปฏิบติัการคน้ควา้งานวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการของ   
       ลูกคา้ในงานบริการไดถู้กตอ้ง 
5.    ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ                     
        ตรงต่อเวลา 
6.    แสดงพฤติกรรมความรักสามคัคี มีความเป็น 
       ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ
ของลูกค้า 

1. อธิบายลกัษณะความพึงพอใจของลูกคา้ได ้
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ลูกคา้ได ้



 

 

 
 
 
 
 
 

3. ปฏิบติัการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ได ้

4.  ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และความ
สนใจใฝ่รู้ 

5. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้แสดงออก
และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  พฤติกรรมของผู้ให้บริการ 

 

1. บอกพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการได ้
2. ระบุคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูใ้หบ้ริการได ้
3. ยกตวัอยา่งพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการได ้
4. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทนและ

สนใจใฝ่รู้ 
5.  แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบใชท้รัพยากร

อยา่งประหยดัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  ทศันคติและความพงึพอใจของ
ผูใ้หบ้ริการ 

 

1. บอกความหมายและความสาํคญัของทศันคติใน
การบริการได ้

2. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้หบ้ริการได ้
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของSERVICE MIND

และ  SERVICE SELFได ้
4. แสดงละครเก่ียวกบั SERVICE MINDและ  

SERVICE SELFได ้
5.  ปฏิบติัการจดัวางอุปกรณ์ลงบนโตะ๊อาหารได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และสนใจ         

ใฝ่รู้ 
7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองและเป็น

ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
 
 

 
 



 

 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  บุคลกิภาพและการแต่งกายของ
ผูใ้หบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   บอกองคป์ระกอบของลุคลิกภาพได ้ 
2.   อธิบายบุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการได ้
3.   จาํแนกบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของผูใ้หบ้ริการได ้
4.   สาธิตวิธีการยนื เดิน นัง่ของผูใ้หบ้ริการได ้
5.   ฝึกอิริยาบถการยนื การเดิน การนัง่ของผูใ้หบ้ริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมได ้
6.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และสนใจใฝ่รู้ 
7.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองและเป็น 
ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
 

 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน คุณธรรม จริยธรรมในการ
บริการ 

1.    บอกความหมายของจริยธรรมในการบริการได ้ 
2.    อธิบายความแตกต่างระหวา่งจรรยาบรรณกบั
กฎหมายได ้
3.   ยกตวัอยา่งจริยธรรมของพนกังานในโรงแรมได ้
4.    ปฏิบติัการคน้ควา้ปรัชญาการทาํงานของพนกังาน
โรงแรมได ้
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ 
6.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความมีวินยั รอบคอบ รักษา 
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน แนวทางการให้บริการทีถู่กต้อง 
 
 
 

1.  บอกแนวทางการใหบ้ริการพื้นฐานท่ีถูกตอ้งได ้ 
2.  อธิบายการทกัทายลูกคา้ดว้ยการไหว ้การจบัมือและ
การแสดงออกไดถู้กตอ้ง 
3.   ยกตวัอยา่งการทกัทายลูกคา้ดว้ยวิธีการต่างๆอยา่ง
ถูกตอ้งได ้



 

 

 4.    แสดงละครขั้นตอนการตอ้นรับลูกคา้ของพนกังาน
โรงแรมได ้
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ 
6.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความมีวินยั รอบคอบ รักษา 
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส10901004     วชิาศิลปะการให้บริการ       หน่วยกติ 2 (2-0-4) 
ระดับช้ันปวช.3     สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(
5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(
5) 

ขย
นัอ

ดท
น(
5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการบริการ 
 

3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 37 2 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน   ลูกคา้และคู่แข่งขนั 
 
 
 

3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 35 4 
 



 

 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน   ความพึงพอใจและ
ไม่พีงพอใจของลูกคา้ 
 

4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 36 3 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน   พฤติกรรมของผู ้
ใหบ้ริการ 
 

3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 34 5 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน   ทศันคติและความ
พึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 34 5 

 
 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(
5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(
5) 

ขย
นัอ

ดท
น(
5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน    บุคลกิภาพและการ
แต่งกายของผู้ให้บริการ 

4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 36 2 

ช่ือหน่วยการสอน 7 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ 

4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 39  

หน่วยการสอนที ่ 8 
ช่ือหน่วยการสอน   แนวทางการ
ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 

4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 42 1 

 
รวม 

25 21 26 31 24 21 20 24 30 22 254  

ลาํดับความสําคญั 4 7 3 1 5 7 8 5 2 6   



 

 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1. มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหบ้ริการ 
2. ปฏิบติังานดา้นบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.มาตรฐานรายวชิา 
1. อธิบายความสาํคญัของการบริการและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผูใ้หบ้ริการ 
2. สามารถปฏิบติังานบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

3.คาํอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสาํคญัของการบริการ เทคนิคการใหบ้ริการ คุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมของผูใ้หบ้ริการ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการและการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
2  ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
- ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง
72  ชัว่โมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 

 

2.มีวินยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจาก
การสงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในศิลปะการใหบ้ริการได ้
2.ผูเ้รียนเลือกสาธิตวิธีการบริการของพนกังานในโรงแรมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการบริการ 
 3.ผูเ้รียนยนื เดิน นัง่บริการในโรงแรมไดเ้หมาะสมสวยงาม 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะบริการอาหารทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมได ้มากท่ีสุด 
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีวนิยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกลยาเสพติด 
 

 



 

 

เงื่อนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนบริการอาหารและบริการท่ีพกัได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติังานบริการใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีวนิยั มีความรอบคอบ  มีความเอาใจใส่และสนใจใฝ่รู้  
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสตัยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ความสาํคญัของการบริการ เทคนิค
การใหบ้ริการ คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผูใ้หบ้ริการ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการ
และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมรวมถึงการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตลอดจนนาํความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

  
2.2 วธีิการสอน 

              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมี
การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive 
Learning โดยผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative 
Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมถึงการสอนแบบ
ร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานเป็นการสอนใหรู้้จกัการทาํงานเป็นทีม (STAD) (Student  Teams – 

Achievement  Division)และการสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การศึกษาดูงาน เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 



 

 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการนาํเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการฝึกปฏิบติังาน 
 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

      2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณาญาน(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน ช่วย
ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                 3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
                 4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน
ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ดก็เก่งปนกบัเดก็อ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 



 

 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1.ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีานสนเทศมาช่วยในการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ 
2.ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชาการจดั
แสดงอาหาร 
บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
การบริการ 
-แนวความคิดของการบริการ 
-ความหมายของการบริการ 
-อุดมการณ์คุณภาพของงาน
บริการ 

4 - 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียดความรู้เก่ียวกบั
การบริการดว้ยpower point 
5. ครูแจกภาพงานบริการแลว้ใหผู้เ้รียน
วิเคราะห์จากภาพเป็นกลุ่มและส่ง
ตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
7. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้การ
บริการในงานต่างๆกลุ่มละ 5 ภาพ ทาํ
การวิเคราะห์เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส่ง
ตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนใน
สปัดาห์ต่อไป 
8.ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 
 

 

3-4  บทท่ี 2ความสาํคญัของการ
ใหบ้ริการ 

4  1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 



 

 

-ความสาํคญัในดา้น
ผูรั้บบริการ 
 -ความสาํคญัในดา้นผู ้
ใหบ้ริการ  

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
ความสาํคญัของการบริการ โดย
ใชP้ower point และอุปกรณ์ของจริง 
5. ใหผู้เ้รียนชมวีดีทศัน์ศึกษาความ
แตกต่างของการใหบ้ริการและการรับ
บริการ 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนอภิปรายความสาํคญั
ของการบริการ ตามขอ้กาํหนดและ
นาํเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้การ
การบริการอาหารและความประทบัใจ
ของผูรั้บบริการดา้นอาหารเพิ่มเติมนอก
เวลาเรียนและเขียนรายงานนาํเสนอใน
สปัดาห์ต่อไป 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 

5-8 
 

บทท่ี 3 ลกัษณะและประเภท
ของการบริการ 
-ลกัษณะของการบริการ 
-ประเภทของการบริการ 
  

- 12 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะ
และประเภทของการบริการในรูปแบบ

 



 

 

ต่างๆ พร้อมสาธิตขั้นตอนการบริการ
ในโรงแรม 
5.ใหผู้เ้รียนชมวีดีทศัน ์
6.ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและแสดงละคร
การบริการของงานตอ้นรับในธุรกิจ
ต่างๆ หนา้ชั้นเรียน  
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9 การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย สาธิต  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 

9-11 
 
 

บทท่ี 4  คุณลกัษณะของผู ้
ใหบ้ริการ 
-คุณสมบติัของผูท้าํงานบริการ 
-การปลูกฝังจิตสาํนึกฝนงาน
บริการ 
-การปลูกฝังอุปนิสยัเป็นผู ้
ใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

- 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ ดว้ยpower 
point 
5.ชมวีดีทศันใ์หทุ้กกลุ่มศึกษาและสรุป
แสดงความคิดเห็น 
6. ครูแบ่งกลุ่มใหเ้ดก็เรียนอ่อน กบัเดก็
เรียนเก่งปนกนั  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม
คน้ควา้บทความหรือคาํกลอนท่ีเก่ียวกบั
การบริการ ไม่นอ้ยกวา่ 5 บทความและ
เลือกนาํเสนอโดยส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียนเพียง 1 บทความ  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 

7.ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญั
และประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
สอบทฤษฎี  

12-14 
 

บทท่ี 5 เทคนิคการใหบ้ริการ 
-การสร้างความประทบัใจใน
งานบริการ 
-การป้องกนัขอ้ผดิพลาดใน
งานบริการ 
 
  

 6 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเทคนิค
การใหบ้ริการและสาธิตประกอบการ
บรรยาย 
5.ครูใหผู้เ้รียน ชมวีดีทศันแ์ละสรุป
แสดงความคิดเห็น โดยส่งตวัแทน
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
6.  ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต กิจกรรม
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 

 
 

15-16  บทท่ี 6 พฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
-ความคาดหวงัของผูม้าติด 
ต่อ  
-ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

4 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 



 

 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการดว้ยpower 
point 
5.ครูใหผู้เ้รียนแสดงละครสะทอ้น
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
ในงานต่างๆเป็นกลุ่ม  ตามขอ้กาํหนด 
6. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

17 บทท่ี 7  การแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ 
-ความเขา้ใจในการตาํหนิและ
บ่นของผูรั้บบริการ 
-การปฏิบติัเม่ือไดรั้บคาํตาํหนิ
หรือขอ้ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ดว้ยpower point   
5. ครูใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มแสดงละครโดย
กาํหนดสถานการณ์เพื่อฝึกใหผู้เ้รียน
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
6.ครูและผูเ้รียนสรุปสาระสาํคญัและ
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อ
การศึกษาวิชาศิลปะการใหบ้ริการ  
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
วิธีบริการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
งาน 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
นาํเสนอผลงานและปฏิบติักิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคลเป็นอยา่งดี  

 สอบปลายภาค 
 

    

 
 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 
 

สปัดาห์ท่ี18 30% 



 

 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการ วิชา ศิลปะการใหบ้ริการ  
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
สมิต  สชัฌุกร. ศิลปะการให้บริการ.กรุงเทพฯ :สายธาร ,2554. 
ศกัรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ . การจัดโต๊ะอาหารและการบริการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2551. 
 
 

 
 


