การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ชื่อวิชา ทักษะบารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ชื่อวิชา ทักษะบารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
********************************************************************************

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม ใหแกนักเรียน นักศึกษา
1.2 เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษา ไดใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงานจริง
1.3 เพื่อยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษาใหกาวสูระดับสากล

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของสถานศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษา
ดังกลาวมาไมนอยกวา 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 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละประเภท
2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได โดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน
1 รายวิชาเทานั้น
2.1.5 นักเรียน/นักศึกษา ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผานมา ไมมี
สิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน
2.2.1 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม
2.2.2 ผูเขาแขงขัน 1 คน ครูผูควบคุม 1 คน
2.2.3 ผูเขาแขงขันชายจะตองแตงกายในชุดเสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีดํา ผูกหูกระตายหรือเนคไท
สีเขม เสื้อกั๊ก หรือเสื้อสูทตามมาตรฐานประจําสถานศึกษา รองเทาหุมสนสีดําที่เหมาะสม และสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน
2.2.4 ผูเขาแขงขั นหญิ ง จะตองแต งกายในชุดเสื้อแขนยาวสีขาว กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดํ า ผูกหู
กระตาย หรือเนกไทสีเขม เสื้อกั๊ก หรือเสื้อสูทตามมาตรฐานประจําสถานศึกษา สวมถุงนองสีใกลเคียงกับสีผิว
รองเทาหุมสนสีดําที่เหมาะสม และสะดวกตอการปฏิบัติงาน

2.2.5 ผูเขาแขงขันสามารถใชเครื่องแตงกายเสริมอื่น ๆ ที่ไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน เชน อารมริง ผาคาด
เอว ฯลฯ
2.2.6 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน

3. กติกาการแขงขัน
3.1 การแขงขันผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
3.2 สูตรที่ใชแขงขัน ตองเปนสูตรที่ผูแขงขันคิดเอง และไมซ้ํากับสูตรสากล พรอมการตกแตงปากแกว สําหรับ
แกวโชว 1 แกว และเครื่องดื่มสําหรับกรรมการตัดสินจํานวน 3 แกว ภายในเวลา 5 นาที โดยผูแขงขันตองนํา
สวนผสม แกว อุปกรณ และวัสดุตกแตงปากแกวมาเอง สําหรับวัสดุตกแตง ปากแกวจะตองเปนวัตถุดิบจริง
ตามธรรมชาติ ผูเขาแขงขันสามารถหั่น ตัดแตงเตรียมมาได แตตองนําไปประกอบบนเวทีในขณะที่ทําการ
แขงขันเทานั้น
3.3 วัสดุอุปกรณตกแตงปากแกวตองเปนตามมาตรฐานบารเทนเดอรสากล เชน Cocktail Stick, Cocktail
Stirrer, Straw
3.4 การคิดคะแนนเครื่องตกแตงปากแกว คิดเฉพาะที่อยูบนปากแกวเทานั้น ไมพิจารณาที่อยูในแกว และ
องคประกอบอื่น ๆ ดานลาง หรือนอกแกวเครื่องดื่ม
3.5 สวนผสมในเครื่องดื่มตองรวมกันแลวไมเกิน 8 ชนิด ซึ่งรวมทั้งการดรอปสเปรยจากผิวหรือจากการพน
สโมค และ Infused (การ Infused นับตามจํานวนสวนผสมที่ทําการ Infused) ในกรณีเสิรฟ เครื่องดื่มพรอม
กับเครื่องเคียงใหนับเครื่องเคียงนั้นเปน 1 สวนผสมดวย
3.6 การสงสูตรสวนผสม (Recipe) ใหสงสําหรับ 1 แกว โดยใหสงอัตราสวนเปนออนซ เชน 1/4,1/2,3/4,
1 ออนซ หากสวนผสมอื่นที่ไมสามารถวัดปริมาณเปนออนซไดใหระบุเปนหนวยวัดอื่น เชน หยด (Drop) ชอน
ชา ชอนโตะ และตองผสมเครื่องดื่ม สําหรับ 2 ที่ (2 Portions) สําหรับ แกวโชว และแกวชิม โดยสามารถ
ผสมลงในเชคเกอรเดียวกัน (Double Recipe) หรือแยกเปนสองเชคเกอรได
3.7 สวนผสมทั้งหมดที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม จะตองรินออกมาจากขวดหรือภาชนะ ที่มีปริมาณมากกวา
ปริมาณที่ใชสําหรับการผสมเครื่องดื่ม ที่แจงมาในสูตรสวนผสม (Recipe) โดยมีปริมาณคงเหลือหลังจากผสม
แตละชนิดไมนอยกวา 1 ออนซ
3.8 ทุกขวดและภาชนะ ที่ใชในการแขงขันตองใสสวนผสมที่มีในสูตรสวนผสม (Recipe) เทานั้น หามใช
น้ําเปลาหรือสวนผสมอื่นที่ไมมีในสูตรสวนผสม (Recipe) มาใสเพื่อแขงขันโดยเด็ดขาด
3.9 ผูเขาแขงขันตองแขงขันในลักษณะ Working Flair และ Exhibition Flair
3.10 ใหผูเขาแขงขันใชเหลาหลักในการ Working Flair โดยใชเวลาไมนอยกวา 30 วินาที หามใชขวดเหลา
ผิดชนิด จากสูตรสวนผสม (Recipe)
3.11 ขวดที่ใชสําหรับการ Working Flair ตองมีของเหลวในขวด ไมนอยกวา 8 ออนซ
3.12 ขวดที่ใชสําหรับการ Exhibition Flair ตองเปนขวดแกว เทานั้น และมีของเหลวในขวดไมน อยกว า
1 ออนซ และตองนําเครื่องดื่มในขวดที่ใชแสดงกลับมารินผสมทุกครั้ง

3.13 ขวดหรื อภาชนะที่ ไม ไ ด ใช แสดง Exhibition Flair ตองมีของเหลว ในขวดหรือภาชนะไม น อ ยกว า
8 ออนซ
3.14 ขวดที่ใชในการแขงขัน ทั้ง Working Flair และ Exhibition Flair ตองใช Pourer หามผูเขาแขงขันอุด
หรือปดจุก Pourer หากคณะกรรมการตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การแชงขันทันที และหามรินผาน Jigger
3.15 สวนผสมประเภทเครื่องปรุง เชน Bitter, ไขขาว, วาซาบิ, น้ําผึ้ง, แยม, ซอส เปนตน ตองมีปริมาณ
มากกวาสัดสวนในสูตรสวนผสม (Recipe) และตองตวงสวนผสมผานเครื่องตวงมาตรฐานเทานั้น
3.16 ขวดที่ลอกฉลาก สําหรับการ Exhibition Flair พันเทปไดสองสวน สวนละหนึ่งรอบขวด
3.17 การใชเทปพันปากขวด มีความยาวไดไมเกิน 15 เซนติเมตร
3.18 ในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหใชบารผูชวย (Bar Back) ได 1 คน
3.19 บารผูชวย (Bar Back) ไมสามารถใหคําแนะนํา หรือมีสวนรวมในการแขงขันของผูแขงขัน
3.20 ไมอนุญาตใหใชขวดไฟ การเลนไฟ และพนไฟ ในการแขงขัน (อนุญาตเฉพาะ การทําเครื่องตกแตงปาก
แกว)
3.21 ผูเขาแขงขันเตรียมเพลงประกอบการแขงขันในรูปแบบแผนซีดี หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น เชน แฟลช
ไดร ฟ (Flash Drive) มาในวั น รายงานตั ว เพื่ อ ตรวจเช็ ค คุ ณ ภาพของเสี ย งให เ รี ย บร อ ย แล ว จึ ง จั ด ส ง ให
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
3.22 ผูเขาแขงขัน และผูควบคุม จะตองรายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนด และเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
การชี้แจงเกณฑและกติกาการแขงขัน จากคณะกรรมการตัดสิน
3.23 หากผูเขาแขงขันดื่มของมึนเมาหรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสมขณะแขงขันจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน
3.24 ลําดับผูเขาแขงขัน จะถูกกําหนดจากการจับสลากดวยตนเอง ตอหนาคณะกรรมการจัดการแขงขันใน
วันประชุมรวมกับคณะกรรมการตัดสิน (กรณีผูเขาแขงขันไมไดเขารวมประชุม และจับสลากคณะกรรมการจะ
พิจารณาใหเปนผูเขาแขงขันเปนลําดับแรก หรืออยูในดุลยพินิจของกรรมการ)
3.25 ในกรณีที่ผูเขารวมการแขงขัน ไดคะแนนเทากัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน โดยจะ
พิจารณาจากคะแนน ทักษะ (Working & Exhibition Flair Skill), รสชาติ, ความผิดพลาดตามลําดับ
3.26 การคิ ด คะแนนของ การแข ง ขั น ผสมเครื่ อ งดื่ ม ประเภท Flair Bartender ให นํ า คะแนนที่ ไ ด จ าก
คณะกรรมการทั้งหมดมารวมกัน นําไปลบดวยคะแนนคณะกรรมการตัดคะแนน แลวนําคะแนนที่เหลือไป
หารดวยจํานวน คณะกรรมการใหคะแนนทั้งหมด
3.27 ผูเขาแขงขัน มีเวลาในการจัดเตรียมบาร กอนเริ่มแขงขัน 90 วินาที ถาจัดบารไมเสร็จ ตองหยุดและเริ่ม
การแขงขันทันที

4. สมรรถนะรายวิชา
4.1 แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของบารและการปฏิบัติงานบาร
4.2 ใชเครื่องมือและอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในบาร
4.3 ปฏิบัติงานบารและใหบริการเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐาน

5.วิธีดําเนินการสอบ
5.1 ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หากรายงานตัวไมทันตามเวลา
ที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน
5.2 ผูเขาแขงขันที่รายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณที่คณะกรรมการไดจัดเตรียมไวเทานั้น ไม
สามารถออกนอกบริเวณได จนกวาจะจบการแขงขัน โดยสามารถมีบารผูชวยอยูในบริเวณ ดังกลาวได 1 คน
และหามบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณที่จัดไว
5.3) ในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหใชบารผูชวย (Bar Back) ได 1 คน
5.4) บารผูชวย (Bar Back) ไมสามารถใหคําแนะนํา หรือมีสวนรวมในการแขงขัน ของผูแขงขัน

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
6.1) เหลา สวนผสม และเครื่องตกแตงปากแกวที่ใชในการแขงขันทั้งหมด
6.2) อุปกรณทั้งหมดที่ใชในการแขงขัน
6.3) แกวโชวจํานวน 1 ใบ และแกวชิมจํานวน 3 ใบ
6.4) สูตรสวนผสม (Recipe) สําหรับคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด
6.5) แผนซีดีเพลงหรือดนตรีประกอบการแขงขัน

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให
7.1 โตะขนาด 80 x 160 ซ.ม. หรือขนาดใกลเคียง จํานวน 2 บาร
7.2 เครื่องเสียง
7.3 น้ําแข็ง 3 ประเภท (กอนเล็ก/กอนใหญ/บด)

8. เกณฑการใหคะแนน
8.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการตัดสินที่เปผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการโรงแรม
8.2 เกณฑการใหคะแนน
ที่
เกณฑการใหคะแนน
คาคะแนน
1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม (Preparation)
5
2 ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ (Skill Workings Flair)
10
3 ขั้นตอนการผสม (Process)
10
4 ทักษะ (Skill Exhibition Flair)
20
- ความยากงายของทา
5 ความสะอาดและความปลอดภัยในการผสมเครื่องดื่ม
10
6 รสชาติ (Taste)
10
7 ความคิดสรางสรรคในการคิดสูตร (Creativity)
10

8
9
10

การตกแตงปากแกว (Garnish)
- พิจารณาเฉพาะที่อยูบนปากแกวเทานั้น
บุคลิกภาพลีลาประกอบการแขงขัน (Personality & Performance)
ภาพรวมของเครื่องดื่ม (สี และการตกแตง)
รวม

8.3 เกณฑการตัดคะแนน ประเภท Flair Bartender
8.3.1 อุปกรณตกหลนหรือรับพลาด
ตัดครั้งละ 2 คะแนน
8.3.2 เวลาเกินทุก 5 วินาที
ตัดครั้งละ 1 คะแนน
8.3.3 อุปกรณแตก
ตัดครั้งละ 5 คะแนน
8.3.4 ใชอุปกรณผิดประเภท
ตัดครั้งละ 2 คะแนน
8.3.5 สวนผสมไมเปนไปตามสูตร
ตัด 5 คะแนน
8.3.6 หกเลอะเทอะ บริเวณหนาบาร
ตัดจุดละ 1 คะแนน
8.3.7 หยด หรือ หก เปนสาย
ตัดครั้งละ 2 คะแนน

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.

10
5
10
100

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อวิชา ทักษะบารและเครื่องดื่ม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน...............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................
คาคะแนน
ที่
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม
5
(Preparation)
2 ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ (Skill Workings Flair)
10
3 ขั้นตอนการผสม (Process)
10
4 ทักษะ (Skill Exhibition Flair)
20
- ความยากงายของทา
5 ความสะอาดและความปลอดภัยในการผสมเครื่องดื่ม
10
6 รสชาติ (Taste)
10
7 ความคิดสรางสรรคในการคิดสูตร (Creativity)
10
8 การตกแตงปากแกว (Garnish)
10
- พิจารณาเฉพาะที่อยูบนปากแกวเทานั้น
9 บุคลิกภาพลีลาประกอบการแขงขัน (Personality & Performance)
5
10 ภาพรวมของเครื่องดื่ม (สี และการตกแตง)
10
รวม

100

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

ใบตัดคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อวิชา ทักษะบารและเครื่องดื่ม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน...............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................
คาคะแนน
ที่
รายการตัดคะแนน
คะแนนที่ตัด รวมคะแนนที่ตัด
1 อุปกรณตกหลนหรือรับพลาดครั้งละ 2 คะแนน
2 เวลาเกินทุก 5 วินาที ตัดครั้งละ 1 คะแนน
3 อุปกรณแตก ตัดครั้งละ 5 คะแนน
4 ใชอุปกรณผิดประเภท ตัดครั้งละ 2 คะแนน
5 สวนผสมไมเปนไปตามสูตร ตัด 5 คะแนน
6 หกเลอะเทอะ บริเวณหนาบาร ตัดจุดละ 1 คะแนน
7 หยด หรือ หก เปนสาย ตัดครั้งละ 2 คะแนน
รวม

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

สูตรสวนผสมเครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อวิชา ทักษะบารและเครื่องดื่ม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน.............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................
ชื่อเครื่องดื่ม...........................................................................................................................................
การตกแตง.............................................................................................................................................
สวนผสม

ปริมาณ (OZ)

ลงชื่อ......................................................................ผูเขาแขงขัน
(............................................................)

