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การแขงขันทักษะทางดานทักษะโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

กิจกรรมท่ี 14 : การจัดโตะอาหาร 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 20 มีนาคม 2562   เวลา 8.30 – 12.00 น.   
สถานท่ี : หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
การแขงขัน : ประเภท ทีม  จํานวนทีมละ  3 คน 
ผูประสานงาน : 1. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒ ิสุวรรณชาง  โทร. 0814254318 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพระวี  โรจนรุงสัตย โทร. 0626287955 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันเปนแบบประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม นักศึกษาสามารถแตงกายดวยชุดนักศึกษา

ของแตละมหาวิทยาลัย หรือ แตงกายใหเขากับหัวขอ (Theme) ตามท่ีแขงขัน (นับคะแนนรวมเปนทีม) 
2. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวกอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที หากรายงานตัวไมทันเวลาท่ีกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออก

จากการแขงขันทันที 
3. ผลการตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 
4. รูปแบบทักษะท่ีใชในการแขงขัน มี 3 ทักษะ ใชเวลา 45 นาที ไดแก 

- ทักษะท่ี 1 ประดับตกแตงผาระบายรอบโตะ (ไมมีการกําหนดลายจับจีบผา) 
- ทักษะท่ี 2 พับผาเช็ดปาก สําหรับจัดบนโตะอาหาร 
- ทักษะท่ี 3 การจัดโตะอาหารแบบมาตรฐานสากลสําหรับ 2 ท่ี และสอดคลองกับรายการอาหารซ่ึงผู
เขาแขงขันแตละทีมกําหนดข้ึนในหัวขอ “เสนหบานเกิด” (The Charming of Hometown) 

5. ผูเขาแขงขันแตละทีม ตองนําเสนอรูปแบบการจัดโตะอาหารใหกับคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที 
 
อุปกรณ/เครื่องมือในการจัดโตะอาหารมาตรฐาน (ผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง) ประกอบดวย 

ผาปูโตะ ผาเช็ดปาก 2 ผืน  ผาระบายรอบโตะ 
มีดปลา 2 เลม สอมปลา 2 เลม มีดเนื้อ 2 เลม 
ชอนซุป 2 คัน มีดเนย 2 เลม สอมเนื้อ 2 เลม 
แกวน้ํา 2 ใบ แกวไวนขาว 2 ใบ แกวไวนแดง 2 ใบ 
ชอน สอม หวาน 2 ชุด จานโชว (Service plate) 2 ใบ จานขนมปง 2 ใบ 
 

หมายเหตุ  ผูเขาแขงขันแตละมหาวิทยาลัยตองจัดเตรียมผาขาวปูโตะ ผาระบายรอบโตะ ผาเช็ดปาก และนํา
อุปกรณอ่ืนๆมาตกแตงบนโตะอาหารไดตามหัวขอท่ีกําหนด 
 
อุปกรณท่ีมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดเตรียมไว มีดังนี้ 

1. โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 90 x 90 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.  
2. โตะวางอุปกรณในการแขงขัน   
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เกณฑการแขงขัน  
ผลคะแนน เทากับ 100 คะแนน ตอคณะกรรมการตัดสิน 1 ทาน โดยแบงหัวขอ ดังนี้ 
ความถูกตองของการจัดวางอุปกรณ   20 คะแนน 
ความสวยงามและความสะอาด   20 คะแนน 
บุคลิกภาพของผูเขาแขงขัน   20 คะแนน 
ความคิดสรางสรรค    20 คะแนน 
ความตรงตอเวลา     10 คะแนน 
การนําเสนอผลงาน    10 คะแนน 

 รวม    100 คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (3 คน) 
1. ผูทรงคุณวุฒิจากโรงแรม     
2. ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก     
3. ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวกนกวรรณ พัดนาค 
2. นางสาวกรรณิกา พัดนาค 
3. นางสาวสุพิชญา คําพราว 
4. นางสาวกรรณิการ เทศธรรม 
5. นางสาวพันธรวดี อยูยั่งยืน 
6. นายเกียรติศักดิ์ ลิบลับ 
7. นางสาวศุภมาส นัยนา 
8. นางสาวทักษญา รัตนถาวรกุล 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นางสาวปทมา เตาทอง 
2. นางสาวสุนันทา แสงทับทิม 
3. นางสาวอินทรฑุมณี มีแสงพันธ 
4. นางสาวชลธิชา พันธสวาง 

อาจารยผูควบคุม 
- 
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. น.ส สิตานัน ออนศรี 
2. น.ส ปาลิตา บรรดาศักดิ์ 
3. น.ส.เสาวลักษณ มวงไทย 
4. นายฐณวรัตม สิทธิวิชัย 
5. น.ส.พิมพพัฒน วรรณพงษ 
6. น.ส เบญจวรรณ ม่ันใจ 
7. น.ส สุนิสา บรรเทิงสุข 
8. นางสาวสุพิชญา บูรณะสิงห 
9. นางสาววรดา เนียมชาวนา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยถิรนันท ประทุม 
2. อาจารยพิมพชนก มูลมิตร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวอนุธิดา เสืองาม 
2. นายอํานาจ ชูรัตน 
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุวรรณ 
4. นางสาวน้ําเพชร รอดปาน 
5. นางสาวจิตติพร เมืองพลู 
6. นางสาวปภาวดี รังพนัสสัก 
7. นางสาวศิริรักษ หอมชื่น 
8. นายชินพงศ พุกงาม 
9. นางสาวสายใจ รตันสัจธรรม 
10. นางสาว ชนกนันท นราแกว 

อาจารยผูควบคุม 
1. ดร.บรรจบพร อินดี 

 


