การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ชื่อวิชา ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
วิชา ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
********************************************************************************

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการโรงแรมของนักเรียน/นักศึกษา
1.2 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มใหแกนักเรียน/นักศึกษา
1.3 เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาไดใช ความรู ความสามารถที่ไดจากการศึกษา มาใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติจริง

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ
สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษา
ดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไมมี
การแยกสาขาวิชา
2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชา
ละไมเกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละ
ประเภท
2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์เขา
แขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น
2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผาน
มา ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน
2.2.1 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม
2.2.2 ผูเขาแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน และครูผูควบคุม 1 คน
2.2.3 ผูเขาแขงขันทั้งชายและหญิงจะตองแตงกายตามระเบียบของสถานศึกษาของตนเอง
2.2.4 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน

3. กติกาการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เพื่อจับสลากลําดับการแขงขันหาก
รายงานตัวไมทันตามเวลาที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันทันที
3.2 ผูเขาแขงขันแตละทีมตองจัดโตะอาหารกลางวันตามมาตรฐานแบบตะวันตก สําหรับแขก 2 คน
3.3 ผูเขาแขงขันแตละทีมตองจัดโตะอาหารกลางวันตามมาตรฐานแบบตะวันตกใหสอดคลอง และถูกตองกับ
รายการอาหาร และจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร
3.4 ผูเขาแขงขันแตละทีมตองกําหนดรายการอาหาร และจัดนําอาหารมาเอง โดยประกอบดวยAppetizer,
Soup, Main Dish, Desserts และเครื่องดื่มที่เหมาะกับประเภทอาหาร
3.5 ผูเขาแขงขันแตละทีมสามารถจัดดอกไมมาลวงหนาไดแตจะตองมาประกอบเองบางสวน ในชวงเวลาการ
แขงขัน และจะตองใชเปนดอกไมสดเทานั้น
3.6 ผูเขาแขงขันแตละทีมจะตองทําระบายผาโชวรอบโตะทั้ง 4 ดาน และจะตองคํานึงถึง ความปลอดภัยของ
ผูใชบริการเปนหลัก
3.7 ผูเขาแขงขันแตละทีมจะตองใชผาเช็ดปากขนาดมาตรฐาน 22 X 22 นิ้ว หรือขนาดที่ใกลเคียง 2 ผืน เทานั้น
3.8 ผูเขาแขงขันตองจัดเครื่องมือ โดยประกอบดวย อุปกรณ Chinaware, Glassware, Cutlery, ถาดเสิรฟ,
เครื่องตกแตง และเครื่องประดับโตะอาหาร ในเวลาที่ทําการแขงขันเทานั้น
3.9 ผูเขาแขงขันแตละทีมต องนําเสนอเมนู อาหาร อธิบายการเลือกใชอุป กรณ ที่เหมาะสมกับอาหารแต ล ะ
ประเภทได โดยนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
3.10 ผูเขาแขงขันแตละทีมตองใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม พรอมอธิบายขั้นตอน และวิธีการเสิรฟเครื่องดื่ม
ไดอยางถูกตอง โดยนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
3.11 ผูเขาแขงขันแตละทีมตองจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอยในเวลาที่กําหนด

4. สมรรถนะรายวิชา
4.1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม
4.2 แสดงความรูเ กีย่ วกับรายการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4.3 จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4.4 จัดโตะอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่มตามรูปแบบการบริการ

5. วิธีดําเนินการสอบ
5.1 ผูเขาแขงขันแตละทีมรายงานตัวกอนการแขงขัน 30 นาที
5.2 ผูเขาแขงขันแตละทีมสงตัวแทนในแตละทีมเขาจับสลากลําดับในการแขงขัน
5.3 กําหนดระยะเวลาในการแขงขันทีมละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อหมดเวลาผูเขาแขงขันตองหยุดทําการ
แขงขันโดยทันที

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
6.1 จัดเตรียมอุปกรณบนโตะอาหาร
6.2 จัดเตรียม อาหาร และเครื่องดื่ม ในการแขงขันที่นอกเหนือจากที่ผูจัดการแขงขันเตรียมให

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให
7.1 ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมโตะบริการอาหารขนาด 80 X 160 เซนติเมตร ทีมละ 2 ตัว
7.2 ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมโตะอาหารสี่เหลี่ยมขนาด 80 X 80 เซนติเมตร (2 ที่นั่ง) ทีมละ 1 ตัว
7.3 ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมเกาอี้จัดเลี้ยง พรอมผาคลุมเกาอี้ จํานวน 2 ตัว
7.4 ผูจัดการแขงขันเตรียมบุคคลเพื่อแสดงบทบาทสมมติเปนลูกคาใหแกผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน

8. เกณฑการใหคะแนน
8.1 กรรมการตั ด สิ น สถานศึ ก ษาเป น เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น เป น ผู จั ด หาคณะกรรมการตั ด สิ น ที่ เ ป น
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการโรงแรม
8.2 เกณฑการใหคะแนน
ที่
หัวขอการใหคะแนน
คะแนนเต็ม
1 งานที่ 1 จัดดอกไมสําหรับโตะอาหาร (Floral Arrangement)
5
2 งานที่ 2 ประดับตกแตงผาระบายรอบโตะ (Skirting)
10
3 งานที่ 3 พับผาเช็ดปาก (Folding Napkin)
5
4 งานที่ 4 จัดโตะอาหารตามรายการอาหาร แบบ Set Menu (Table Setup)
10
5 งานที่ 5 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage service)
10
• Wine Service
10
• Fruits Cutting
15
• English communication Skills
35
• F&B Service World Skills
รวม
100

ที่
1

2

3

4

8.3 งานที่กําหนด ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ 1 Floral Arrangement
• จัดดอกไมและวัสดุที่จัดเตรียมไวจัดลงภาชนะสาหรับวางบนโตะอาหาร
(Centre piece) สําหรับลูกคา 2 คน (สามารถมองเห็นไดทุกดาน)
งานที่ 2 Skirting
• นําวัสดุและอุปกรณที่จัดเตรียมไวติดผาระบายรอบโตะเตรียมบริการอาหารทั้ง
4 ดานใหสวยงาม โดยใช “ลายเกลียว” เปนรูปแบบในการติด
1. โตะขนาด 80 x 160 ซ.ม. หรือขนาดใกลเคียง โดยผูเขาแขงขันตองใชขนาด
เดียวกัน
2. ผาปูโตะสีขาว 1 ผืน พรอมเข็มหมุด
3. ผาระบายรอบโตะ ขนาดความยาวไมนอยกวา 10 เมตร
งานที่ 3 Folding Napkin
• พับผาเช็ดปาก 3 ผืน สําหรับจัดบนโตะอาหาร 3 แบบ
• ขนาดผา 22 x 22 นิ้ว หรือผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนาดใกลเคียง
• โดยกําหนดรูปแบบ ดังนี้
3.1 ลายพัด (Crown)
3.2 ลายหมวก (Bishop Hat)
3.3 ลายหงอนไก (Cockscomb)
งานที่ 4 Table Setup
• 1. กอนเริ่มการแขงขัน ผูแขงขนจะตองทําความสะอาดอุปกรณ เพื่อใหบริการ
ลูกคา 2 ทาน ตามรายการอาหารแบบ Set menu
• 2. อุปกรณประกอบดวย โตะขนาด 80 x 80 เซนติเมตร หรือขนาดใกลเคียง โดยผู
เขาแขงขันตองใชขนาดเดียวกันทุกทีม เกาอี้และปลอกเกาอี้ จํานวน 2 ตัว ผาปู
โตะ ผาเช็ดปาก มีดสลัด สอมสลัด มีดโตะ สอมโตะ มีดหวาน สอมหวาน มีดเนย
จานขนมปง แกวน้ํา แกวไวนแดง ขวดเกลือ ขวดพริกไทย แจกันดอกไม โดยใช
จานโชว (Show Plate)
• 3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการบริการตามรายการอาหารแบบ Set menu

คะแนน
5

10

5

10

ที่
5

เกณฑการใหคะแนน
งานที่ 5 Food & Beverage service
ใหผูเขาแขงขันบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบ Set menu ตามรายการอาหาร
ดังตอไปนี้
• อาหารเรี ย กน้ํ า ย อ ย (Appetizer) ได แ ก สลั ด ผั ก รวม (Mixed Salad with
Dressing) โดยกําหนดใหใชผักดังนี้ คอส กรีนโอค เรดโอค ผักกาดแกว มะเขือเทศ
ราชินี น้ําสลัด (มายองเนส) โดยผูแขงขันตองจัดลงภาชนะ สําหรับ 2 ที่
• อาหารจานหลัก (Main dish) ไดแก สเต็กหมู หรือสเต็กเนื้อกับซอสเห็ด และผัก
ตางๆ ดังนี้ หนอไมฝรั่ง แครอท มันฝรั่งบด บรอคโคลี่ โดยผูแขงขันจะตองจัดลง
ภาชนะ สําหรับ 2 ที่
• ผลไมรวม (Mixed fresh fruits) ไดแก สับปะรด 1 หัว แตงโม 1/2 ผล แคนตาลูป
1/2 ผล สมซันควิก 1 ผล แกวมังกร 1 ผล (โดยเลือกใช 3 อยาง)
• ชา กาแฟ โดยผูเขาแขงขันรินเสิรฟที่โตะลูกคา นม ครีม และน้ําตาลวางไวบนโตะ
ลูกคา (Tea or coffee Pour at guest’s Table)
• ในระหวางมื้ออาหาร ใหผูเขาแขงขันบริการไวนแดง บริการน้ํา (จากขวด) ขนมปง
(จากตะกรา) และเนยกอนเล็ก
• ผูเขาแขงขันใชภาษาอังกฤษในการบริการลูกคา
รวม

8.4 เวลาในการแขงขัน
รายการแขงขัน
งานที่ 1 จัดดอกไมสาหรับโตะอาหาร
(Floral Arrangement)
งานที่ 2 ประดับตกแตงผาระบายรอบโตะ (Skirting)
งานที่ 3 พับผาเช็ดปาก (Folding Napkin)
งานที่ 4 จัดโตะอาหารตามรายการอาหาร
แบบ Set menu (Table Setup)
งานที่ 5 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Beverage Service)

คะแนน
70

100

เวลาในการแขงขัน
10 นาที

จํานวนผูเขาแขงขัน
1 คน

30 นาที
10 นาที
30 นาที

1 คน
1 คน
2 คน

ไมเกิน
1 ชั่วโมง 30 นาที

2 คน

9. เกณฑการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 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.

ที่
1

2

3

4

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
รายวิชาทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน...............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................
รายการแขงขัน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
งานที่ 1 Floral Arrangement
5
• จัดดอกไมและวัสดุที่จัดเตรียมไวจัดลงภาชนะสาหรับวางบนโตะอาหาร
(Centre piece) สําหรับลูกคา 2 คน (สามารถมองเห็นไดทุกดาน)
งานที่ 2 Skirting
10
• นําวัสดุและอุปกรณที่จัดเตรียมไวติดผาระบายรอบโตะเตรียมบริการอาหาร
ทั้ง 4 ดานใหสวยงาม โดยใช “ลายเกลียว” เปนรูปแบบในการติด
1. โตะขนาด 80 x 160 ซ.ม. หรือขนาดใกลเคียง โดยผูเขาแขงขันตองใชขนาด
เดียวกัน
2. ผาปูโตะสีขาว 1 ผืน พรอมเข็มหมุด
3. ผาระบายรอบโตะ ขนาดความยาวไมนอยกวา 10 เมตร
งานที่ 3 Folding Napkin
5
• พับผาเช็ดปาก 3 ผืน สําหรับจัดบนโตะอาหาร 3 แบบ
• ขนาดผา 22 x 22 นิ้ว หรือผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนาดใกลเคียง
• โดยกําหนดรูปแบบ ดังนี้
3.1 ลายพัด (Crown)
3.2 ลายหมวก (Bishop Hat)
3.3 ลายหงอนไก (Cockscomb)
งานที่ 4 Table Setup
10
1. กอนเริ่มการแขงขัน ผูแขงขนจะต องทําความสะอาดอุป กรณ เพื่อใหบ ริ การ
ลูกคา 2 ทาน ตามรายการอาหารแบบ Set menu
2. อุปกรณประกอบดวย โตะขนาด 80 x 80 เซนติเมตร หรือขนาดใกลเคียง โดยผู
เขาแขงขันตองใชขนาดเดียวกันทุกทีม เกาอี้และปลอกเกาอี้ จํานวน 2 ตัว ผาปูโตะ
ผาเช็ดปาก มีดสลัด สอมสลัด มีดโตะ สอมโตะ มีดหวาน สอมหวาน มีดเนย จาน
ขนมปง แกวน้ํา แกวไวนแดง ขวดเกลือ ขวดพริกไทย แจกันดอกไม โดยใชจานโชว
(Show Plate)

3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการบริการตามรายการอาหารแบบ Set menu
ที่
รายการแขงขัน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
5 งานที่ 5 Food & Beverage service
70
1. ให ผู เ ข า แข ง ขั น บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ม แบบ Set menu ตามรายการ
อาหารดังตอไปนี้
2. อาหารเรี ย กน้ํ า ย อ ย (Appetizer) ได แ ก สลั ด ผั ก รวม (Mixed Salad with
Dressing) โดยกําหนดใหใชผักดังนี้ คอส กรีนโอค เรดโอค ผักกาดแกว มะเขือเทศ
ราชินี น้ําสลัด (มายองเนส) โดยผูแขงขันตองจัดลงภาชนะ สําหรับ 2 ที่
3. อาหารจานหลัก (Main dish) ไดแก สเต็กหมู หรือสเต็กเนื้อกับซอสเห็ด และ
ผักตางๆ ดังนี้ หนอไมฝรั่ง แครอท มันฝรั่งบด บรอคโคลี่ โดยผูแขงขันจะตองจัดลง
ภาชนะ สําหรับ 2 ที่
4. ผลไมรวม (Mixed fresh fruits) ไดแก สับปะรด 1 หัว แตงโม 1/2 ผล แคน
ตาลูป 1/2 ผล สมซันควิก 1 ผล แกวมังกร 1 ผล (โดยเลือกใช 3 อยาง)
5. ชา กาแฟ โดยผูเขาแขงขันรินเสิรฟที่โตะลูกคา นม ครีม และน้ําตาลวางไวบน
โตะลูกคา (Tea or coffee Pour at guest’s Table)
6. ในระหวางมื้ออาหาร ใหผูเขาแขงขันบริการไวนแดง บริการน้ํา (จากขวด) ขนม
ปง (จากตะกรา) และเนยกอนเล็ก
7. ผูเขาแขงขันใชภาษาอังกฤษในการบริการลูกคา
รวม
100

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ
(.................................................................................)

