การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ชื่อวิชา ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่มของนักเรียน นักศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม
1.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน นักศึกษา

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 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผานมา ไมมี
สิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน
2.2.1 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม
2.2.2 สถานศึกษาสงนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันไดประเภทละ 1 คนเทานั้น
2.2.3 ผูเขาแขงขัน 1 คน และครูผคู วบคุม 1 คน
2.2.4 ผูเขาแขงขันชายจะตองแตงกายในชุดเสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีดํา ผูกหูกระตายหรือเนคไทนสี
เขม เสื้อกั๊ก หรือเสื้อสูทตามมาตรฐานประจําสถานศึกษา รองเทาหุมสนสีดําที่เหมาะสม และสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน
2.2.5 ผูเขาแขงขันหญิงจะตองแตงกายในชุดเสื้อแขนยาวสีขาว กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดํา ผูกหูกระตาย
หรือเนกไทสีเขม เสื้อกั๊ก หรือเสื้อสูทตามมาตรฐานประจําสถานศึกษา สวมถุงนองสีใกลเคียงกับสีผิว รองเทา
หุมสนสีดําที่เหมาะสม และสะดวกตอการปฏิบัติงาน

2.2.6 ผูเขาแขงขันสามารถใชเครื่องแตงกายเสริมอื่น ๆ ที่ไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน เชน อารมริง ผาคาด
เอว และอื่นๆ
2.2.7 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน

3. กติกาการแขงขัน
3.1 การแขงขันผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender
3.2 สูตรที่ใชแขงขันตองเปนสูตรที่ผูแขงขันคิดเองและไมซ้ํากับสูตรสากล พรอมการตกแตงปากแกว สําหรับ
แกวโชว 1 แกว และสําหรับกรรมการตัดสินจํานวน 3 แกว ภายในเวลา 5 นาที โดยผูเขาแขงขันตองนํา
สวนผสม แกว อุปกรณ และวัสดุตกแตงปากแกวมาเอง สําหรับวัสดุตกแตงปากแกวจะตองเปนวัตถุดิบจริง
ตามธรรมชาติ ผูเขาแขงขันสามารถหั่น ตัดแตงเตรียมมาได แตตองนําไปประกอบบนเวที ในขณะที่ทําการ
แขงขันเทานั้น
3.3 วัสดุอุปกรณตกแตงปากแกว ตองเปนตามมาตรฐานบารเทนเดอรสากล เชน Cocktail Stick, Cocktail
Stirrer, Straw และอื่นๆ
3.4 การใหคะแนนการตกแตงปากแกว จะใหเฉพาะที่อยูบนปากแกวเทานั้น ไมพิจารณาที่อยูในแกว และ
องคประกอบอื่น ๆ ดานลาง หรือนอกแกวเครื่องดื่ม
3.5 สวนผสมในเครื่องดื่มตองรวมกันแลวไมเกิน 8 ชนิด ซึ่งรวมทั้งการดรอป สเปรยจากผิวหรือจาก การพน
สโมค และ Infused (การ Infused นับตามจํานวนสวนผสมที่ทําการ Infused) ในกรณีเสิรฟเครื่องดื่มพรอม
กับเครื่องเคียง ใหนับเครื่องเคียงนั้นเปน 1 สวนผสมดวย
3.6 การผสมเครื่องดื่ม ตองรินผานอุปกรณตวงวัดมาตรฐานบารเทานั้น เชน Jigger, Bar Spoon, Dropper
เปนตน โดยตองไมรินผานจุกริน (Pourer)
3.7 การส ง สู ต รส ว นผสม (Recipe) ให ส ง สํ า หรั บ 1 แก ว เท า นั้ น โดยให ส ง อั ต ราส ว นเป น ออนซ เช น
1/4,1/2,3/4,1 ออนซ หากสวนผสมอื่นที่ไมสามารถวัดปริมาณเปนออนซได ใหระบุเปนหนวยวัดอื่น เชน
หยด (Drop) ชอนชา ชอนโตะ และตองผสมเครื่องดื่ม สําหรับ 2 ที่ (2 Portions) สําหรับแกวโชวและแกวชิม
โดยสามารถผสมลงในเชคเกอรเดียวกัน (Double Recipe) หรือแยกเปนสองเชคเกอรได
3.8 สวนผสมทั้งหมดที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม จะตองรินออกมาจากขวดหรือภาชนะ ที่มีปริมาณมากกวา
ปริมาณที่ใชสําหรับการผสมเครื่องดื่มที่แจงมาในสูตรสวนผสม (Recipe) โดยมีปริมาณคงเหลือแตละชนิดไม
นอยกวา 1 ออนซ
3.9 ผูเขาแขงขันตองเตรียมเพลงประกอบการแขงขัน ในรูปแบบแผนซีดี หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน
แฟลชไดรฟ (Flash Drive) มาในวันรายงานตัวเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของเสียงใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงให
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
3.10 ผูเขาแขงขัน และผูควบคุม จะตองรายงานตัวในวัน เวลาที่กําหนด และเขารวมประชุมเพื่อรับฟงการ
ชี้แจงเกณฑ กติกาการแขงขัน จากคณะกรรมการตัดสิน
3.11 หากผูเขาแขงขันดื่มของมึนเมา หรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสมขณะแขงขัน จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน
3.12 ลําดับผูเขาแขงขัน จะถูกกําหนดจากการจับสลากดวยตนเอง ตอหนาคณะกรรมการตัดสิน

3.13 ในกรณีที่ผูเขารวมการแขงขัน ไดคะแนนเทากัน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาคะแนนจากการตอบ
คําถาม
3.14 การคิดคะแนนการแขงขันผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ใหนําคะแนนของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ที่ใหคะแนน มารวมกันแลวหารดวยจํานวนคณะกรรมการใหคะแนนทั้งหมด แลวนําคะแนนที่ไดมา
ลบคะแนนของคณะกรรมการตัดคะแนน
3.15 การจัดเตรียมบาร ผูเขาแขงขันในลําดับตอไปสามารถขึ้นจัดเตรียมบารได แตตองไมรบกวนผูที่กําลัง
แขงขันอยู และเมื่อจัดเตรียมเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวใหลงจากเวทีการแขงขัน

4. สมรรถนะรายวิชา
4.1 แสดงความรูเกี่ยวกบเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่มตามรูปแบบการ
บริการ
4.3 ผสมเครื่องดื่มและบริการเครื่องดื่มตามสูตรที่กาหนด

5. วิธีดําเนินการสอบ
5.1 ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หากรายงานตัวไมทันตามเวลาที่
กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน
5.2 ผูเขาแขงขันที่รายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณที่คณะกรรมการไดจัดเตรียมไวเทานั้น
ไมสามารถออกนอกบริเวณได จนกวาจะจบการแขงขัน โดยสามารถมีบารผูชวยอยูในบริเวณ ดังกลาวได 1
คน และหามบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณที่จัดไว
5.3 ไมอนุญาตใหใช บารผูชวย (Bar Back) ในระหวางการแขงขัน (อนุญาตเฉพาะชวงยกของ และเก็บของ
เทานั้น

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
6.1 เหลา สวนผสม และเครื่องตกแตงปากแกวที่ใชในการแขงขันทั้งหมด
6.2 อุปกรณทั้งหมดที่ใชในการแขงขัน
6.3 แกวโชวจํานวน 1 ใบ และแกวชิมจํานวน 3 ใบ
6.4 สูตรสวนผสม (Recipe) สําหรับคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด (สูตรการผสมเครื่องดื่ม)
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
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม (Preparation)
การใชเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามประเภทการใชงาน
ความสมบูรณของเครื่องมือและอุปกรณ
ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่มในรูปแบบ Classic Bartender (Process)
บุคลิกภาพลีลาในรูปแบบ Classic Bartender ประกอบการแขงขัน
(Personality & Performance)
รสชาติ (Taste)
ความคิดสรางสรรคในการคิดสูตร Creativity)
ความสะอาดเรียบรอย บาร และขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม
ความสมบูรณของเครื่องดื่ม (สี การตกแตง สวนประกอบตาง ๆ รวมกันทั้งแกว)
รวม

8.3 เกณฑการตัดคะแนน ประเภท Classic Bartender
8.3.1 หยด ตก หลน

ตัดครั้งละ 1 คะแนน

8.3.2 สวนผสมที่เทเสร็จแลวคว่ํา

ตัดครั้งละ 20 คะแนน

8.3.3 อุปกรณตาง ๆ แตก

ตัดครั้งละ 10 คะแนน

8.3.4 การใชอุปกรณผิดประเภท

ตัดครั้งละ 5 คะแนน

8.3.5 ชนิดของสวนผสมไมครบ หรือไมเปนไปตามสูตร

ตัด 10 คะแนน ตอ 1 ชนิด

8.3.6 ปริมาณสวนผสมผิดจากสูตร (Recipe)

ตัดครั้งละ 5 คะแนน

8.3.7 หนาบารไมสะอาด และไมเรียบรอย

ตัด 2 คะแนน

8.3.8 เวลาเกินทุก 5 วินาที

ตัดครั้งละ 1 คะแนน

10
10
5
15
10
15
15
10
10
100

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.

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะ เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา การโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน...............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................
คาคะแนน
ที่
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ
1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม
10
(Preparation)
2 การใชเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามประเภทการใชงาน
10
3 ความสมบูรณของเครื่องมือและอุปกรณ
5
4 ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่มในรูปแบบ Classic Bartender (Process)
15
5 บุคลิกภาพลีลาในรูปแบบ Classic Bartender ประกอบการแขงขัน
10
(Personality & Performance)
6 รสชาติ (Taste)
15
7 ความคิดสรางสรรคในการคิดสูตร Creativity)
15
8 ความสะอาดเรียบรอย บาร และขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม
10
9 ความสมบูรณของเครื่องดื่ม (สี การตกแตง สวนประกอบตาง ๆ
10
รวมกันทั้งแกว)
รวม
100
ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ
(............................................................)

สูตรสวนผสมเครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะ เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา การโรงแรม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน.............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................
ชื่อเครื่องดื่ม...........................................................................................................................................
การตกแตง.............................................................................................................................................
สวนผสม

ปริมาณ (OZ)

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

