
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 

.                                                                                                                   . 
 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่ 7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
09.35 – 10.05 น. (30 นาที) ความรู้พื้นฐานวิชาเอก 

10.30 – 11.30 น. (60 นาที) 
สอบภาคปฏิบัติ “Create Pinto Thai 
Cuisine”   

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบเท่า 
2.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 
หมายเหต ุ

1. สอบภาคทฤษฎีพ้ืนฐานวิชาเอก  (ปรนัย 60 ข้อ)  เนื้อหาส าหรับสอบประกอบด้วย 
1.1  พ้ืนฐานการงานอาชีพ (คหกรรม)  
       เนื้อหาประกอบด้วย การท างานเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว ได้แก่ การท างานบ้าน การประดิษฐเ์สือ้ผ้า

และเครือ่งแต่งกาย  การประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การแปรรปูอาหาร และการประกอบอาชีพ  เป็นต้น   
          1.2  พ้ืนฐานการโรงแรม     
        เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านการโรงแรม ด้านส่วนหน้า ประเภทหอ้งพกั การบริการ  
          1.3  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ในงานด้านอาหารและการโรงแรม   

      เนื้อหาประกอบด้วย ค าศัพท์ บทสนทนา และการอ่าน ทีเ่กี่ยวข้องกับอาหารและการโรงแรม  เช่น  วัตถุดิบอาหาร  

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในครัว  การโรงแรม  และการบริการ 

วิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร (FHCL) 

 

 



2. สอบภาคปฏิบัติ 
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ 
การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบทักษะการประกอบอาหารภายใต้แนวคิด “Create Pinto Thai Cuisine”  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1  ผู้สมัครสอบเป็นผู้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเองทั้งหมด ยกเว้น กระทะไฟฟ้า ตะหลิว 

มีด เขียง ภาชนะใส่วัตถุดิบ ช้อน ส้อม  ดังภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ผู้สมัครสอบต้องสร้างสรรค์เมนูอาหารมื้อหลกั ส าหรับ 1 คน รับประทาน    
2.3  ผู้สมัครสอบต้องจัดตกแต่งในภาชนะปิ่นโต ส าหรับให้กรรมการตรวจชิม  
2.4  ผู้สมัครสอบต้องตั้งช่ือเมนูอาหาร และส่งแนวความคิด ในรูปแบบ Infographic ขนาด A4 ปรินต์ส่งในวัน

สัมภาษณ์ 
 

ข้อก าหนดและค าแนะน า 
1. วัตถุดิบ/อุปกรณ์/ภาชนะ ท่ีใช้ในการสอบ  

1.1 ไม่อนุญาต ให้หั่น สับ ซอย แกะสลัก วัตถุดิบ หรอืปรุงสุกมาล่วงหน้า ยกเว้น ข้าว และอนญุาต          

ให้ล้างได้ เท่านั้น 

1.2 ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องให้ความร้อนอื่นๆ เช่น เตาอบ เตาย่างไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เป็นต้น   

   ให้ใช้  กระทะไฟฟ้า ที่ทางวิชาเอกจัดเตรียมไว้ให้เป็นเครือ่งมือให้ความร้อน เท่าน้ัน 

2.  การแต่งกาย 
         ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยแบบฟอร์มของโรงเรียน และ ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมส าหรับการปรุงอาหาร    

โดยจะต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวก หน้ากากอนามัย (เตรียมมา 2 ช้ิน) และจะต้องรักษาเครื่องแต่งกายนั้นให้สะอาด    

ตลอดการสอบ 



3.  ระยะเวลาท่ีในการสอบปฏิบัติ  60  นาที   
    3.1  การจับเวลา  ให้สัญญาณเริ่มการสอบ โดยเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ ล้าง ปรุง จัดตกแต่ง พร้อมเกบ็ล้าง 

ท าความสะอาดพื้นทีท่ี่ปฏิบัตงิาน 
     3.2 เมื่อหมดเวลาทุกคนต้องวางมือ ไม่อนญุาตให้ประกอบอาหารต่อ  

4.  ผลงาน  
          4.1  การจัดตกแต่ง ให้จัดวางในภาชนะปิ่นโตทีผู่้เข้าสอบจัดเตรียมมา เพือ่วางให้คณะกรรมการสอบชิมรสชาติ
และพิจารณาให้คะแนน 

    4.2  ผลงานอาหารสามารถรับคืน หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคะแนนแล้วเสรจ็   
 

3. สัมภาษณ์   
3.1 วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2566   ณ ห้อง 222,223,224  
3.2 ทางโรงเรียนจะแจ้งการแบง่ผูเ้ข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 

www.spsm.ac.th  เพจเฟซบุ๊กโรงเรียน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | Bangkok | Facebook  และ       
เพจเฟซบุ๊กวิชาเอกฯ https://www.facebook.com/FoodHotelPSM  ขอให้ผูส้มัครสอบติดตามข่าวสาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ 

3.3 ขอให้ผูส้มัครสอบ ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา 07.00-08.00 น. บริเวณหน้าอาคาร 2   
(จะมปี้ายวิชาเอกแสดงไว้เป็นสัญลักษณ์) 

3.4 หากผูส้มัครสอบไมม่าลงทะเบียนตามเวลาท่ีนัดหมาย จะถือว่า สละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์   
3.5 ในวันสอบสมัภาษณ์ ให้น าแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสมัภาษณ์   
3.6 ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์  

 

4. แฟ้มสะสมผลงาน  (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
ข้อก าหนดและค าแนะน า  ในการจัดท าแฟม้สะสมผลงาน 
4.1 แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  มีเนื้อหา  10  หน้า  (ไม่รวมปก)   

4.2 ให้จัดท าแฟม้สะสมผลงาน  (Portfolio)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1) ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครสอบ  (อธิบายถึงตัวผูเ้ข้าสอบ  ความสามารถพิเศษ หรอือื่นๆ) 

2) ประวัติการศึกษา  (แสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี)   

3) เหตผุลทีเ่ลอืกเรียน และความมุง่หวังในอนาคต ต่อวิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร (FHCL)  

 

http://www.spsm.ac.th/
https://www.facebook.com/people/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1/100064763974053/
https://www.facebook.com/FoodHotelPSM


4) ผลงานสะท้อนความสามารถทางวิชาการ (อย่างน้อย 5 ผลงาน) 

5) ผลงานหรอืกิจกรรมทีส่ะท้อนเพื่อสงัคม/จิตอาสา  (อย่างน้อย  5  กิจกรรม) 

6) ผลงานหรอืกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิชาเอก (ด้านอาหาร/การโรงแรม/ภาษา)  สามารถแนบลิงก์  หรือ   

QR code  ผลงานเพิ่มเติมได ้

เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏิบัติ  ดังน้ี 
 

ข้อ หัวข้อ รายละเอียด คะแนน 

1. กลิ่น  เนื้อสมัผสั สสีัน และรสชาติของ
อาหาร 

-กลิ่น เนื้อสมัผสั สสีัน และรสชาติ  เหมาะสมเป็นไปตาม
ลักษณะของอาหาร 

20 

2. ความคิดสร้างสรรค์ของเมนูอาหาร แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์เมนอูาหาร 5 

ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่งอาหาร 5 

ความคิดสร้างสรรค์ในการคัดเลือกวัตถุดิบ 5 

3. สุขอนามัยและบุคลกิภาพในการประกอบ
อาหาร 

-การแต่งกาย และการประกอบอาหารเป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

-ความมั่นใจในการประกอบอาหาร 

8 

4. คุณค่าทางโภชนาการ - มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 

5. ล าดับข้ันตอนถูกต้องและเสร็จตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

-ล าดับข้ันตอนถูกต้องเหมาะสม 

-ท าเสรจ็ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2 

  รวม 50 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถาม : อ.ณัฐนิชา  สุโพธ์ิ   โทร 064-978-3851  เบอร์โทรศัพท์  02-2609986 ต่อ 200,203 
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีช่องทาง :  
เพจเฟซบุ๊กวิชาเอกฯ :  https://www.facebook.com/FoodHotelPSM  หรือ   
เว็บไซต์โรงเรียน :  www.spsm.ac.th  

https://www.facebook.com/FoodHotelPSM%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.spsm.ac.th/


  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร (FHCL) 

 
หมายเหตุ   

1. น าแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสมัภาษณ์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 
07.00 - 08.00 น.   ลงทะเบียน 

ห้อง 222, 223, 224 
08.00  น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  

วันอาทิตย์ท่ี  12 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 
ประกาศ 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 

 

08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) ความรู้พื้นฐานวิชาเอก 

10.30 – 11.30 น. (60 นาที) 
สอบภาคปฏิบัติ “Create 
Pinto Thai Cuisine”   



 

 

 

 


