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       การประกวด DPU Best Practice 

ประเภทการเรียนการสอน  

โครงการ “เรียนรูม้ารยาทการรบัประทาน

อาหารตะวนัตก” 

 

กลุ่มวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

อ.ชงค์สุดา  โตท่าโรง ผู้สอนรายวิชา HO302 การด าเนินงานครัว 

อ.ปวรรัตน์  สุภิมารส ผู้สอนรายวิชา HO302 การด าเนินงานครัว 

ผศ.ชลธิชา  บุนนาค ผู้สอนรายวิชา HO304 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

อ.อรณี  อัคนิทัต ผู้สอนรายวิชา HO305 การตลาดโรงแรม 

http://www.dpu.ac.th/tourism/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mE7na3_bDPcNCM&tbnid=8uroVrF-WHfytM:&ved=0CAUQjRw&url=http://karachi.olx.com.pk/wall-photo-frames-sublime-yet-unique-iid-511288427&ei=XG6sUvX5JMmOrQeozIDoCg&bvm=bv.57967247,d.bmk&psig=AFQjCNFbSowxfMw6IGEuEY9535980I3R5Q&ust=1387118032517254
http://www.dpu.ac.th/tourism/%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87.html
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1. ช่วงเตรยีมความพรอ้ม 

2. ช่วงด าเนนิการ 

3. ช่วงสรปุและตดิตามผล 

ภาคการศึกษาที่ 1/2557  สิงหาคม 2557 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2557  27-31 ตุลาคม 2557 และ  

   5 พฤศจิกายน 2558 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ธันวาคม 2557 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พฤษภาคม 2558 

หลักการและเหตผุล 

• ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการน าความรู้สู่การปฏิบัติเป็น

การด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

 

• ส่งเสริมการบูรณาการประกอบกับคณาจารย์ในสาขาการโรงแรมมีความ

เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

•  จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริง  

 

• เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกให้กับ

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เป็นการบริการวิชาการแก่

สังคมอีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักศึกษาวิชา HO302 การด าเนินงานครัว  HO 304 งาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม และ HO305 การตลาดโรงแรม ได้ฝึก

ปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร การเสิร์ฟอาหาร การประชาสัมพนัธ์

และการขายซึ่งเป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สงัคม เข้า

กับการเรียนการสอน 

 

2. เพื่อสั่งสมประสบการณใ์ห้กับนักศึกษาก่อนฝึกงานสหกิจศึกษาในชั้น

ปีที่ 4 

 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งหน่วยงาน DPU 

Place 
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การวางแผน (Plan) 

HO302 การด าเนนิงานครวั 

 วางแผนก าหนดเมนูอาหาร แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาคิดวเิคราะห์โดยให้

โจทย์ คือ หาเมนูอาหารทีเ่หมาะสม รสชาติอาหาร ความลงตัวของการ

รับประทานร่วมกนัของอาหารทั้ง 3 course ตั้งแต่ Appetizer Main 

course และ Dessert  ตลอดจนให้วางแผนการจัดตกแตง่จานน่า

รับประทาน 

วางแผนประกอบอาหารจานตวัอยา่ง ส าหรับใช้เสิร์ฟ 

    ในวันจริง 

 ค านวณต้นทุนของอาหาร รวมทั้งก าหนด

ราคาขาย 
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HO304 งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 นักศึกษาประสานงานกนั เพื่อน าเมนูอาหารที่นักศึกษาใน

วิชา HO302 การด าเนินงานครัว มาจัดโต๊ะอาหาร 

ตลอดจนวางแผนการจัดเครือ่งมือเครื่องใช้บนโตะ๊อาหาร

ให้เหมาะสมและถูกตอ้งกับประเภทของอาหาร  

ประสานงานกับ DPU Café ในการเตรียม

สถานที่ และวางแผนการจัดโซนในการ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

แบ่งโซนในการให้บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม เพื่อให้นักศึกษาประจ าใน

แต่ละโซน 

HO305 การตลาดโรงแรม  

 นักศึกษาประสานงานกนั เพื่อขอเมนูอาหารที่

จะจ าหน่ายจริง น ามาวางแผนในการศึกษา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการทีต่อ้งน าเสนอ

ขาย และท าโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ 

 ประสานงานกับDPU Café บันทึกภาพอาหาร

จานตัวอย่างที่จะขาย เพื่อน าไปท าเป็น

โปสเตอร์ แผ่นพับ เพื่อน าไปเสนอขาย 

 ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนหา

สถานที่ที่จะประชาสัมพันธข์อ้มูลและ

น าบัตรไปจ าหน่าย 
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การด าเนินงาน (DO) 

การด าเนนิงาน (Do)  

 



30/08/58 

8 

• นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบอาหารในแต่

ละ course คือ Appetizer Main course และ Dessert ลงมือ

ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร 

และจัดจานอาหารให้สวยงามเตรียมน าออกเสิร์ฟ ทั้งน้ีในวัน

งานจะมี Chef จาก DPU Café มาช่วยอาจารย์ประจ าวิชา 

ให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารของนักศึกษาด้วย 

HO302 การด าเนนิงานครวั 

• นักศึกษาประจ าในแต่ละโซน ที่ตนรับผิดชอบ น าอาหาร

มาเสิร์ฟตามมื้ออาหาร 

HO304 งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
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• ท าการโปรโมทตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อของบุคคล ตาม
ทฤษฎีทางการขายต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ศึกษาในชั้นเรียน 

• เสนอขายบัตรรับประทานอาหารตามแผนที่ได้วางไว้  โดยกลุ่ม
ลูกค้าจะเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

 

 
 

HO305 การตลาดโรงแรม  

การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อจ ากัด (Check) 
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ข้อจ ากดั 

 

1. หลังจากก าหนดเมนูอาหารแล้ว 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ในเรื่องของ

ค่าใช้จ่าย พบว่า ในบาง

เมนูอาหารจะราคาสูงเกินไป 

ซึ่งไม่เหมาะสมกับราคา

จ าหน่ายบัตร 

2. เทคนิคการประกอบอาหาร

บางอย่าง นักศึกษายังไม่เข้าใจ 

เนื่องจากช่วงเวลาด าเนิน

โครงการยังไม่ได้ศึกษา 

ข้อดี 
 

1. ฝึกวิเคราะห์ และก าหนด

เมนูอาหารเพื่อเสิรฟ์ลูกคา้ 

ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับ 

 

2. ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเริ่มตั้งแต่

ขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดบิ 

การประกอบอาหาร และการจัด

จานอาหารเตรยีมน าออกเสริ์ฟ  

 

3. ฝึกการท างานเป็นทมี เรียนรู้การ

ท างานร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อให้

งานประสบผลส าเร็จ 

HO302 การด าเนนิงานครวั 

ข้อดี 

1. ได้รับความรู้และทักษะ 

เกี่ยวกับชนิดของอาหาร 

เครื่องมือในการรับประทาน

อาหาร 

2. ได้ฝึกปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารที่

ถูกต้องตามหลักวิชา ในเรื่อง

ของขั้นตอนและวิธีการในการ

บริการอาหาร 

3. นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ในการเสิร์ฟแขก

จริง ผู้สอนที่คอยก ากับ และ

ดูแลการท างานอย่างใกล้ชิด 

ข้อจ ากดั 

1. แขกมารับประทานอาหารไม่

ตรงเวลาท าให้การบรรยายไม่

ตรงกับ course ของอาหารที่

แขกก าลังรับประทานอยู่ 

 

2. นักศึกษาพบปัญหาเมื่อลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

เมนูอาหารที่เสิร์ฟ และ

นักศึกษาตอบค าถามลูกค้าไม่

ละเอียด 

 
 

HO304 งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-41IUlIavrBedM&tbnid=a3k5OGm2S9hxLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mediarealm.com.au/articles/2013/04/wordpress-pros-and-cons/&ei=nbkAU6WyFcW8iAfs0IDoDA&bvm=bv.61535280,d.aGc&psig=AFQjCNFihOvnupGcPe8vpktC-6d19LFzug&ust=1392642722946917
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-41IUlIavrBedM&tbnid=a3k5OGm2S9hxLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mediarealm.com.au/articles/2013/04/wordpress-pros-and-cons/&ei=nbkAU6WyFcW8iAfs0IDoDA&bvm=bv.61535280,d.aGc&psig=AFQjCNFihOvnupGcPe8vpktC-6d19LFzug&ust=1392642722946917


30/08/58 

11 

ข้อดี 
1. นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทาง

การตลาด และน าสิ่งที่เรยีนรู้ไป

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านการตลาด  

2. เข้าใจกระบวนการน าเสนอขาย 

การท าอย่างไรให้ลูกค้าสามารถ

ตัดสินใจซื้อบัตรรับประทาน

อาหาร  

3. มีประสบการณ์ในการคิด

วางแผน การด าเนินงาน การ

ประเมินผลการท างาน และการ

น าผลที่ได้จากการประเมินมา

ปรับปรุงผลการปฏิบัตงิาน  

 

ข้อจ ากดั 

 

1. มีเวลาค่อนข้างน้อยในการ

จ าหน่ายบัตร 

2. เมื่อน าออกไปเสนอขายบัตร

รับประทานอาหาร เน่ืองจาก

เมื่อลูกค้าสอบถามรายละเอียด

เกี่ยวกับเมนูอาหารที่จ าหน่าย

นักศึกษาตอบค าถามลูกค้าไม่

ละเอียด 

 

 
 

HO305 การตลาดโรงแรม  

การน าผลการวเิคราะหไ์ปปรบัใช ้(Act)  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-41IUlIavrBedM&tbnid=a3k5OGm2S9hxLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mediarealm.com.au/articles/2013/04/wordpress-pros-and-cons/&ei=nbkAU6WyFcW8iAfs0IDoDA&bvm=bv.61535280,d.aGc&psig=AFQjCNFihOvnupGcPe8vpktC-6d19LFzug&ust=1392642722946917
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HO302 การด าเนนิงานครวั 

ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ได้ตอบ

แบบสอบถาม ก็จะน าผลดังกล่าวมาปรับ            

ใช้โดยปรับปรุงเมนูอาหาร ยกตัวอย่างเช่น  

การจัดโครงการในครั้งกอ่น ลูกค้าต าหนิ

เร่ืองเนื้อวัวเหนียว ในครั้งน้ีจึงน าเน้ือวัวมา

ทุบด้วยค้อนทุบเน้ือเพ่ือให้เน้ือนุ่มขึ้น  

ในส่วนของเทคนิคการประกอบอาหารที่

นักศึกษายังไม่เข้าใจ ผู้สอนจะปรับการ

สอนโดยน าเทคนิคดังกล่าวมาสอนก่อนที่

จะให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ 

HO304 งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

ประเด็นแขกมารับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

ผู้สอนแจ้งอาจารย์รายวิชา HO305 การตลาด

โรงแรม ให้แจ้งข้อมูลเวลาในการรับประทาน

อาหารบนบัตร เพ่ือให้ลูกค้าทราบเวลาเร่ิม

รับประทานอาหาร 

ข้อจ ากัดที่พบว่านักศึกษาตอบค าถามลูกค้าได้ไม่

ละเอียดเกี่ยวกับเมนูอาหาร ผู้สอนจะน าข้อจ ากัด

ดังกล่าวไปปรับใช้โดยจะให้อาจารย์ผู้สอน

รายวิชา HO302 การด าเนินงานครัว มาอธิบาย

ลักษณะของเมนูอาหาร อาจเพ่ิมการให้นักศึกษา

รายวิชานี้ได้มีโอกาสชิมอาหารเพ่ือให้รับทราบ

รสชาติของอาหาร 
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HO305 การตลาดโรงแรม  

ข้อจ ากัดในเรื่องของการน าบัตรไป

จ าหน่าย ยาก ผู้สอนจะน าข้อจ ากัด

ดังกล่าวไปปรับใช้ในครั้งต่อไปโดย

อาจต้ัง Line กลุ่ม เพ่ือส่ือสารเร่ืองการ

ท างานกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 

ข้อจ ากัดที่พบว่านักศึกษาตอบค าถามลูกค้าได้

ไม่ละเอียดเกี่ยวกับเมนูอาหาร ผู้สอนจะน า

ข้อจ ากัดดังกล่าวไปปรับใช้โดยจะให้อาจารย์

ผู้สอนรายวิชา HO302 การด าเนินงานครัว มา

อธิบายลักษณะของเมนูอาหาร อาจเพ่ิมการให้

นักศึกษารายวิชานี้ได้มีโอกาสชิมอาหาร

เพ่ือให้รับทราบรสชาติของอาหาร 

สรุปผลการประเมนิโครงการ  

“เรียนรูม้ารยาทการรบัประทานอาหาร                    

แบบตะวนัตก” 

ระหวา่งวนัที ่27 มีนาคม-3 เมษายน 2558                 

ณ ห้องอาหาร DPU Café 
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ตอนที ่1 : ผู้เข้ารว่มโครงการ 

นักศึกษา    263 คน 

อาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย     9 คน 

 

รวมทั้งส้ิน    272* คน 

บุคลากร

ภายใน 

*        = 72 คน และ = 200 คน 

ตอนที ่ 2: ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

หัวข้อที่ประเมิน : ผลการประเมิน (เต็ม 5) 

หัวข้อทีป่ระเมนิ ผลการประเมนิ 

1) ความพงึพอใจในกจิกรรม 4.25 

2) ความพงึพอใจในวทิยากร 4.16 

3) ความพงึพอใจในการบรกิาร 4.34 

4) ความพงึพอใจในอาหาร 4.27 

5) ความพงึพอในประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการเขา้

ร่วมโครงการ 

4.44 

ภาพรวม 4.29 
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จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ข้ารว่มโครงการ

ทั้งสิ้น  272 คน โดยเป็นบุคคลภายในจ านวน 272 คน 

อาจารย์/ บุคลากรมหาวิทยาลัย 

จ านวน 9 คน 

นักศึกษา จ านวน 263 คน  
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3.95
4

4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45

จากผลการประเมินพบว่า.. 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 

4.29 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  

กิจกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการมคีวามสนใจ 

และเสนอแนะใหจ้ดักจิกรรม 

1)  การท าขนมปัง (Bakery) 

2) สอนท าขนม / อาหาร ของ 

     ต่างประเทศ (อย่างง่าย)  

3) สอนท าขนม / อาหารไทย 

    (อาหารไทยสี่ภาค) 

4) การเสิร์ฟอาหาร /  

     การบริการในห้องอาหาร 

5)  ฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

    ในการรับประทานอาหารค่ า 

     (Dinner) 

6) การรับประทานอาหารและ 

     ความรู้ด้าน Cooking Term 

7) กิจกรรมพาเยี่ยมชมโรงแรม 

     4-5 ดาว 

8)  มารยาทการเข้างานสังคม 
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ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็เพิ่มเตมิ 

หมวดพนกังานบรกิาร 

1. นักศึกษามีความตั้งใจใน

การเสิร์ฟมาก 

2. วิทยากรดีมากค่ะ ทั้ง

ความรู้และความสามารถ 

3. นักศึกษายังไม่คล่อง

เท่าไร ต้องฝึกอีกนิด 

4. การแต่งกายของนักศึกษา

เรียบร้อย อยากให้แต่ง

แบบนี้ทุกวัน 

ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็เพิ่มเตมิ 

หมวดอาหาร 

หมวดการให้บรกิาร 

1. ชอบทุกเมนู สอบถาม

ราคาแล้วเป็นที่น่าพึง

พอใจมาก 

2. อาหารน่าจะร้อนกว่าน้ี 

3. เมนูอาหารควรให้

หลากหลายมากกว่าน้ี 

4. ปลามีกลิ่นคาวนิด ๆ  

5. ควรเสิร์ฟชา หรือกาแฟ

ด้วย 

1. ควรจัดระเบียบการเสิร์ฟ

เพิ่ม 

2. ภาพรวมของกิจกรรมดี

มาก อยากให้มีกิจกรรม

แบบนี้อีก 

3. ควรจัดขึ้นภาคเรียนละ          

1 ครั้ง 

4. วิทยากรอธิบายได้

ละเอียด ทุกขั้นตอน 

5. ได้ประโยชน์มาก ๆ เผ่ือว่า

ไปทานอาหารโรงแรม             

5 ดาว จะได้ทานถูกวิธี 
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แผนการด าเนนิงาน

ในอนาคต 

1. ปรับเปล่ียนกลุ่มลูกค้าเปน็

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี

ที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์

คณะฯให้นักเรียน ได้รู้จัก

คณะการท่องเทีย่วและการ

โรงแรม และอาจตัดสินใจมา

สมัครศึกษาต่อในอนาคต 

2. ปรับรูปแบบการบริการอาหาร

เป็นแบบบุฟเฟต่ ์เพื่อหลีกหนี

ความจ าเจ 

 

3. เชิญ Chef ประจวบ นิรังสรรค์ 

อดีต Chef จากโรงแรมแมนดา

ริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มาเป็น

เชฟใหญ่ ประกอบอาหาร และ

ให้นักศึกษาวิชา HO302 การ

ด าเนินงานครัว เป็นลูกมือ เพื่อ

เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ 

และให้บริการอาหารและ

เครื่องดื่มในลักษณะ Fine-

dining  
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THANK YOU 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gentside.com/balcon/wallpaper&ei=8jytVK37PMW1uAS8lID4Bg&psig=AFQjCNESLSmHeH4sQ6SxJe0bu_QzF-W5jA&ust=1420724556680042
http://www.dpu.ac.th/tourism/

