
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ช่ือวิชา ทักษะการจัดเล้ียง 

สาขาวิชาการโรงแรม 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.  



 

 

 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท อุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชา  การโรงแรม 

ทักษะวิชาทักษะการจัดเล้ียง ระดับ ปวส. 

***************************************************************** 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือสงเสริมทักษะดานการประกอบอาหารโรงแรมใหกับนักศึกษา 

      1.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

      1.3 เพ่ือยกระดับทักษะฝมืออาชีพของนักศึกษา 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท  ของสถานศึกษาท่ี

กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ในสถานศึกษาดังกลาวมาไมนอยกวา 

1 ภาคเรียน  

2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไมมีการแยก

สาขาวิชา  

2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละไมเกิน 

5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภท  

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน      

1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมา ไมมี

สิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  

 2.2.1 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม  



 

 2.2.2 ผูเขาแขงขันทีมละ 3 คน ครูผูควบคุม 1 คน 

 2.2.3 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายในชุดตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.4 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

 

 

 

3. กติกาการแขงขัน  

ผูเขาแขงขัน แตละทีมตองเตรียมการจัดตกแตงโตะในงานเลี้ยงธีมวันเกิด 

งานท่ี 1  ประดับตกแตงผาระบายรอบโตะ  (Skirting  (เวลา 30 นาที  

   ติดผาระบายรอบโตะเตรียมบริการอาหารท้ัง 4 ดานใหสวยงาม โดยใช ลายเกลียว  

● โตะขนาด  80 x  160 ซม.  

● ผาปูโตะสีขาว  1 ผืนพรอมเข็มหมุด 

● ผาระบายรอบโตะ ขนาดความยาวไมนอยกวา 10 เมตร 

งานท่ี 2  การเช็ดอุปกรณและการพับผาเช็ดปาก   (เวลา 20 นาที  

● การเช็ดอุปกรณ  ควรเช็ดอุปกรณทุกอยางท่ีจะนํามาบริการใหสะอาด  และจัดวางใหเปนระเบียบ พรอมใชงาน 

● พับผาเช็ดปาก 6 ผืน  ลายละ 2 แบบ 

● ขนาดผา  22 x 22  นิ้ว  หรือผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

● โดยกําหนดรูปแบบ ดังนี้ 

1. ลายพัด (พัดจีน   

2. ลายหงอนไก   

3. ลายหมวก   

งานท่ี 3 จัดโตะอาหารตามรายการอาหาร แบบ Set  Menu (Table  Setup (เวลา 20 นาที  

● อุปกรณประกอบดวย โตะอาหารขนาด  80 x  80 ซม.  โดยผูเขาแขงขันตองใชขนาดเดียวกันทุกทีม ผาปูโตะ 

ผาเช็ดปาก มีดสลัด สอมสลัด มีดโตะ สอมโตะ มีดหวาน สอมหวาน มีดเนย จานขนมปง แกวน้ํา แกวไวนแดง 

ขวดเกลือ ขวดพริกไทย แจกันดอกไม จานโชว 

งานท่ี 4 การแนะนาํเมนูอาหารเปนภาษาอังกฤษ (เวลา 5 นาที  

 การแนะนําตัว 

 บุคลิกภาพในการพูด 

 ทักษะในการพูด 

4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรูเก่ียวกับธุรกิจจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนรายการอาหาร  



 

4.2 สามารถปฏิบัติงานบริการในงานจัดเลี้ยง  

5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1 ผูเขาแขงขันจะตองมารายงานตัวในวันและเวลาท่ีกําหนดกอนเวลาแขงขันอยางนอย 1 ชั่วโมง เพ่ือเขาประชุม

ฟงคําชี้แจงจากกรรมการและจับสลากลําดับการแขงขัน 

5.2 ผูเขาแขงขันตองอยูในบริเวณท่ีคณะกรรมการไดจัดเตรียมไว ไมออกนอกบริเวณ จนกวาจะจบการแขงขันและ

หามบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูแขงขันเขามาในบริเวณท่ีจัดเตรียมสําหรับผูแขงขัน 

      5.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมอุปกรณในการแขงขันใหครบและมีความพรอมในการแขงขัน 

5.4 ผูเขาแขงขัน แตละทีมตองเตรียมการจัดตกแตงโตะในงานเลี้ยงธีมวันเกิด 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

      6.1 ผาระบายโตะอาหาร ขนาดยาวไมนอยกวา 10 เมตร 

     6.2 ผาปูโตะ 

     6.3 ผาเช็ดปาก ขนาด 22 x 22 นิ้ว จํานวน 6 ผืน  

     6.4 อุปกรณประเภท Chinaware  

    6.5 อุปกรณประเภท Glassware 

      6.6 อุปกรณประเภท Cutlery 

      6.7 ถาดเสิรฟ 

      6.8 ผาท่ีใชในการแขงขันทุกชนิด 

      6.9 วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในบริการ 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

7.1 โตะขนาด  80 x  80 ซม.  

7.2 โตะขนาด  80 x  160 ซม.  

7.3 เกาอ้ี 2 ตัวตอ 1 ทีม 

7.4 จัดเตรียมน้ํารอน 

8. เกณฑการใหคะแนน 

8.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการตัดสินท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการโรงแรม 

8.2 เกณฑการใหคะแนน 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน 

 1. การพับผา Napkin ท่ีถูกตองตามเวลา 10 

 2. เช็ดอุปกรณไดสะอาดและถูกตอง 10 

 3. อุปกรณบนโตะอาหารครบถวน 10 

 4. สามารถจัดตกแตงโตะงานไดสอดคลองกับธีมงานเลี้ยงวันเกิด 10 



 

 5. จีบผาไดตามแบบท่ีกําหนดและสวยงามและทันเวลา 10 

 6. จัดวางอุปกรณไดถูกประเภท ตามมาตรฐาน 10 

 7. บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 10 

 8. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการแนะนําเมนูอาหาร 10 

 9. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 10 

10. การรักษาเวลาในการแขงขัน 10 

รวม 100 

 

9. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

 7.3 เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

คะแนน 90.00 - 100  คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

คะแนน 80.00 - 89.99  คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน 70.00 - 79.99  คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

คะแนน 60.00 – 69.99  คะแนน  เกียรติบัตรชมเชย 

10. คณะกรรมการตัดสิน 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ช่ือวิชา ทักษะการจัดเล้ียง 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรม  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.  

ท่ี 

 
เกณฑการใหคะแนน 

คาคะแนน 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

1.  การพับผา Napkin ท่ีถูกตอง ตามเวลา   

ประกอบดวย 

- ความเรียบคมของรอบพับ Napkin 

- ความเทากันของชายผา Napkin 

- ความสะอาดของผา Napkin 

- ทันเวลาท่ีกําหนด 

(หากทําไมไดครบ ตัดขอละ 1 คะแนน  

     

2. เช็ดอุปกรณไดสะอาดและถูกตองตามวิธี 

ประกอบดวย  

- พบรอยฝุนหรือรอยนิ้วมือบนอุปกรณ  

( หากพบ หักคะแนน 2  คะแนน ตอ 1 ชิ้น

สูงสุด 4 ชิ้น   

- ทาทางและวิธีการเช็ดทําความสะอาด

ถูกตอง  

     

3. อุปกรณบนโตะครบถวน 

- วางอุปกรณครบถวนตามท่ีตองใชใน

เมนูอาหาร ครบ (10 คะแนน  

- ขาด 1 ชิ้น หัก 2 คะแนน 

- ขาด 2 ชิ้น หัก 4 คะแนน 

- ขาด 3 ชิ้น หัก 6 คะแนน 

- ขาด 4 ชิ้น หัก 8 คะแนน 

     



 

- ขาด 5 ชิน้ หัก 10 คะแนน 

 

4. สามารถจัดตกแตงโตะอาหารไดสอดคลอง

กับธีมงานเล้ียง วันเกิด  

( มีอุปกรณท่ีบงบอกถึงธีมงานวันเกิด 5 

ช้ินข้ึนไป 10 คะแนน  

- มีอุปกรณท่ีบงบอกถึงธีมงานวันเกิด 1 ชิ้น 

ได  2 คะแนน 

- มีอุปกรณท่ีบงบอกถึงธีมงานวันเกิด 2 ชิ้น 

ได  4 คะแนน 

- มีอุปกรณท่ีบงบอกถึงธีมงานวันเกิด 3 ชิ้น 

ได  6 คะแนน 

- มีอุปกรณท่ีบงบอกถึงธีมงานวันเกิด 4 ชิ้น 

ได  8 คะแนน 

     

5. จีบผาไดตามแบบท่ีกําหนดและสวยงาม

ทันเวลา 

ประกอบดวย ( ขอละ 2 คะแนน  

- ผาท่ีจีบไมยาวระพ้ืน 

- ผาท่ีจีบมีความกวางเทากันทุกการพับ 

- มีความปราณีตในการเก็บผาในข้ันตอน

สุดทาย 

- การเก็บปลายคมของเข็มหมุดไดมีความ

ปลอดภัย 

- เสร็จงานตามเวลาท่ีกําหนด  

     

6. จัดวางอุปกรณไดถูกประเภทตาม

มาตรฐาน  

ประกอบดวย ( ขอละ 2 คะแนน  

-  ถูกตอง 1 ชิ้น 

-  ถูกตอง 2 ชิ้น 

-  ถูกตอง 3 ชิ้น 

-  ถูกตอง 4 ชิ้น 

- ถูกตอง ท้ังหมด  10 คะแนน  

     



 

- ไมมีน้ําหยดลงบนโตะอาหารหรือบนตัว

แขกขณะเสิรฟเครื่องดื่ม 

 

7. บุคลิกภาพในการปฎิบัติงาน 

ประกอบดวย ( ขอละ 2 คะแนน  

- เล็บสั้น สะอาด ไมทาเล็บ 

- เก็บผมเรียบรอยตามมาตรฐานหองอาหาร 

- ชุดในการปฎิบัติงานมีความสะอาดปราณีต 

- กระโปรงและชุดปฎิบตัิงานมีความ

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

- การแตงหนามีความเหมาะสมไมมาก หรือ 

นอยเกินไป  

 

     

8.  ทักษะในการพูดคุยภาษาอังกฤษในการ

แนะนําเมนูอาหาร 

ประกอบดวย (ขอละ 2 คะแนน  

- มีความม่ันใจในการแนะนําเมนูอาหารได

ถูกตอง 

- มีการใชคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบใน

การปรุงอาหารไดถูกตอง 

- มีการใชคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิธีการปรุง

อาหารไดถูกตอง 

- มีการใชคําศัพทท่ีเก่ียวของกับรสชาติของ

อาหารไดถูกตอง 

- มีการใชคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเวลาในการ

ประกอบอาหารไดถูกตอง 

     

9.  ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน  

ประกอบดวย ( ขอละ 2 คะแนน  

- มีการกลาวเพ่ือเตือนแขกเม่ือมีการเขา

เสิรฟอาหารทุกครั้ง 

- มีการกลาวเพ่ือเตือนแขกเม่ือมีการเขา

เสิรฟเครื่องดื่มทุกครั้ง 

     



 

- มีความระมัดระวังในการถือถาดเพ่ือเสิรฟ

อาหารรอนเสมอ 

- มีการใชผาบริการในการชวยจับภาชนะท่ี

รอนเสมอ 

- มีความระมัดระวัง ขณะเดินบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม เม่ือตองใชพ้ืนท่ีรวมกับเพ่ือน 

ๆ หรือบุคคลอ่ืนใน หองอาหาร 

10. การรักษาเวลาในการแขงขัน 

ประกอบดวย ( ขอละ 2 คะแนน  

- ทําทันเวลา  1 งาน 

- ทําทันเวลา  2 งาน  

- ทําทันเวลา  3 งาน 

- ทําทันเวลา  4 งาน  

งานทุกงานมึความเรียบรอย 
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