
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ช่ือวิชา ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 

สาขาวิชาการโรงแรม 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 



ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

วิชา ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

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 และไดลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นัสูง (ปวส.) ในสถานศึกษา 

ดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  

2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดบัการศึกษาน้ัน 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 ทีเ่คยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผานมา ไมมี 

สิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

2.2.1 เปนนกัเรยีน นักศกึษา กําลังศกึษาอยูในระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชพีชันสูง (ปวส.) 

2.2.2 ผูเขาแขงขันทีม 3 คน ครูผูควบคุม 1 คน 

2.2.3 แตงกายชุดเชฟใหถูกตอง (หมวก ผาพันคอ เสื้อเชฟ กางเกงแสล็คดําและรอเทาเชฟ) 

2.2.4 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน        

3. กตกิาการแขงขัน

3.1 แขงขันเปนทีม ทีมละ 3 คน 

3.2 จัดทําอาหารม้ือคํ่าแบบไทย จํานวน 3 ชุด โดยใชวัตถุดิบท่ีเปนอาหารทองถ่ินและ ผัก ผลไมไทย

ประกอบดวย 



 

 

- อาหารเรียกน้ํายอย (Appetizer)  

  - ซุป (Soup)  

  - อาหารจานหลัก (Main Course)  

  - อาหารจานหวาน (Dessert)  

โดยผูแขงขันตองคิดรายการอาหารเองและ ใชเวลาในการประกอบอาหาร 2 ชั่วโมง 30 นาที (สามารถคิดมา

กอนแขงขันได ) 

3.2 ทีมผูเขาแขงขันจะตองทําอาหารท้ังหมด 2 ชุด 

  - สําหรับจัดแสดงหรือโชว 1 ชุด 

  - สําหรับคณะกรรมการตัดสิน 1 ชุด 

3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัตถุดิบท่ีใชในการแขงขันมาเอง โดยอนุญาตใหลางและทําความสะอาดมาไดแต

ไมอนุญาตใหปอก หั่น สับ โขลกพริก ฯลฯ มาลวงหนา 

        3.4 ผูเขาแขงขันจัดทํารายการ สวนผสม และวิธีประกอบอาหาร จํานวน 2 ชุด สงคณะกรรมการตัดสิน 

3.5 ผูเขาแขงขันตองมานําเสนอเมนูอาหารใหกรรมการ ไมเกิน 5 นาที โดยนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรูเก่ียวกบหลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน อาชีพทางดานงานครัวโรงแรมเตรียมความ

พรอมสวนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามขอกาหนด  

4.2 วางแผนเตรียมการดําเนินงานทางดานงานครัวโรงแรมตามหลักการและกระบวนการ 

4.3 ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางดานงานครัวโรงแรมเชิงธุรกิจตามหลักการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผิดชอบ 

4.4 บันทึก สรุป รายงานประสบการณและผลการปฏิบัติงานตามหลักการ 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1 ผูเขาแขงขันจะตองมารายงานตัวในวัน และเวลาท่ีกําหนดกอนเวลาแขงขันอยางนอย 1 ชั่วโมง เพ่ือเขา

ประชุมฟงคําชี้แจงจากกรรมการและจับสลากลําดับการแขงขัน 

5.2 ผูเขาแขงขันตองอยูในบริเวณท่ีคณะกรรมการไดจัดเตรียมไว ไมออกนอกบริเวณจนกวาจะจบการแขงขัน

และหามบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูแขงขันเขามาในบริเวณท่ีจัดเตรียมสําหรับผูแขงขัน 

      5.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมอุปกรณในการแขงขันใหครบและพรอมในการแขงขัน 

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

6.1 วัตถุดิบตาง ๆ ในการประกอบอาหาร 

      6.2 ภาชนะตาง ๆ ในการใสอาหาร 

 6.3 อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาหาร      

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให  

       7.1 โตะในการประกอบอาหาร จํานวน 2 ตัว ตอทีม  



 

 

 7.2 ถังขยะ 

7.3 เตาหุงตม 

8. เกณฑการใหคะแนน 

8.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการตัดสินท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการโรงแรม  

8.2 เกณฑการใหคะแนน 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 Mise en place 

• การเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาประกอบอาหาร 

• การเตรียมวัตถุดิบท่ีจะนํามาประกอบอาหาร ครบตามเมนู 

 

20 

2 Cooking Skills 

• ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

• ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• เทคนิคทางดานการประกอบอาหาร 
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3 Hygiene 

• พ้ืนท่ีการทํางาน 

• วัสดุและอุปกรณในการทําอาหาร 

• สุขลักษณะท่ีดีของผูประกอบอาหาร 

• บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (การแตงกายท่ีเหมาะสม) 

 

 

 

15 

4 Service 

• เสิรฟอาหารไดครบถวนตามองคประกอบท่ีกําหนด 

• การรักษาเวลาในการแขงขัน 

 

10 

5 Present 

• การตกแตงจานอาหาร 

• การนําเสนอผลงาน (ไมต่ํากวา 3 นาที และไมเกิน 5 นาที) 

 

10 

6 Test 

• รสชาติของอาหาร 

 

15 

รวม 100 

 

 



 

 

9. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

คะแนน 80.00 - 100  คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง  

คะแนน 70.00 - 79.99  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

คะแนน 60.00 - 69.99  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

คะแนน 50.00 – 59.99  คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 

10. คณะกรรมการตัดสิน 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 

วิชา ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน............................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา....................................................................................................................................... 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1 Mise en place 

• การเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาประกอบอาหาร 

• การเตรียมวัตถุดิบท่ีจะนํามาประกอบอาหาร ครบตามเมนู 
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2 Cooking Skills 

• ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

• ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• เทคนิคทางดานการประกอบอาหาร 
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3 Hygiene 

• พ้ืนท่ีการทํางาน 

• วัสดุและอุปกรณในการทําอาหาร 

• สุขลักษณะท่ีดีของผูประกอบอาหาร 

• บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (การแตงกายท่ีเหมาะสม) 

 

 

 

15 

 

4 Service 

• เสิรฟอาหารไดครบถวนตามองคประกอบท่ีกําหนด 
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ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 

(............................................................) 
 


