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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการผสมเครื่องด่ืมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท ) ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน 
นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. นักเรียน นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
2. ผู้เข้าแข่งขันชายจะต้องแต่งกายในชุดเส้ือแขนยาวสีขาว  กางเกงขายาวสีด า ผูกหูกระต่ายสีด า  

สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังสีด า 
3. ผู้เข้าแข่งขันหญิง จะต้องแต่งกายในชุดเส้ือแขนยาวสีขาว กระโปรงสีด าคลุมเข่า พร้อมสวมถุงน่อง 

สีธรรมชาติ หรือกางเกงขายาวสีด า รองเท้าหนังสีด า 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผน ด าเนินงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการผสมเครื่องด่ืมได้ถูกต้องตามมาตรฐาน   
โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมและหลักอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

2. ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้บริการในงานโรงแรม 
3. ประยุกต์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวในงานโรงแรม 
4. ส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศในการบริการงานโรงแรม 

 

3.2 งานที่ก าหนด 
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท  

1.1 ประเภท Classic Bartender  
1.2 ประเภท Flair  Bartender 

2. 2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชา
การโรงแรมท้ังในระบบปกติและระบบทวิภาคี ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ประเภท Classic Bartender  และประเภท Flair  Bartender โดยแต่ละสถานศึกษาส่งเข้า
แข่งขันได้ประเภทละ 1 คน 

3. การแข่งขันผสมเครื่องด่ืมท้ัง 2 ประเภทใช้สูตรท่ี ผู้เข้าแข่งขันคิดเองและไม่ซ้ ากับสูตรสากล  
พร้อมตกแต่งปากแก้ว จ านวน 1 แก้ว และส าหรับกรรมการตัดสินจ านวน 5 แก้ว ภายในเวลา 5 
นาที โดยใช้วัสดุตกแต่งปากแก้วท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ หรือผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
โดยผู้เข้าแข่งขันต้องลงมือปฏิบัติในช่วงเวลาของการแข่งขันเท่านั้น (ห้ามจัดท ามาล่วงหน้าเด็ดขาด) 

4. ส่ิงท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้ น้ าส้ม น้ าสับปะรด น้ าแข็ง เกลือ น้ าตาล โซดา  ไม้เสียบค็อกเทล 
สับปะรด  มะนาว ส้ม เชอรี่ 

 

3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
          แข่งขันวันท่ี .....................................  
                  เวลา  08.00  - 08.30 น. ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน   

  เวลา  08.35 -  09.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมการแนะน าการแข่งขัน  
  เวลา  09.30 -  12.00 น. จัดการแข่งขันประเภท Classic Bartender  
  เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
  เวลา  13.00 -  16.00 น. จัดการแข่งขันประเภท Flair  Bartender 
  เวลา  16.00 -  17.00 น. ประกาศผล มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน 
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 ประเภท Classic Bartender 
1. ผู้เข้าแข่งขัน  จะต้องรายงานตัวในวันและเวลาท่ีก าหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจง 

เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน   
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขนัไมต่่ ากว่า  1  ช่ัวโมง  หากรายงานตัวไม่ทันตามเวลา 

ท่ีก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 
3. ผู้เข้าแข่งขันท่ีรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  จะต้องอยู่ภายในบริเวณท่ีคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ 

เท่านั้น  ไม่สามารถออกนอกบริเวณได้  จนกว่าจะจบการแข่งขัน  และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาใน 
บริเวณท่ีจัดไว้ 

4. หากผู้เข้าแข่งขันดื่มของมึนเมาหรือมีพฤติกรรมไมเ่หมาะสมขณะแข่งขัน จะถูกตัดสิทธ์การแข่งขัน
ทันที 

5. ล าดับผู้เข้าแข่งขันจะถูกก าหนดจากการจับสลากด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
6. ส่วนประกอบท้ังหมดท่ีใช้ในการผสมเครื่องด่ืม จะต้องรินออกมาจากขวด หรือภาชนะท่ีมีปริมาณไม่  

น้อยกว่า 8 ออนซ ์และตวงด้วยอุปกรณ์ตวงเหล้า (Jigger) 
7. ไม่อนุญาตให้ใช้ผู้ช่วยในการรับ-ส่งอุปกรณ์การแข่งขัน (Bar back) 
8. ผักและผลไม้ท่ีจะน ามาตกแต่งปากแก้ว จะต้องเป็นวัสดุจริงตามธรรมชาติ ท่ีสามารถรับประทานได้ 
9. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมแผ่นซีดี ดนตรีประกอบการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันใน              

วันรายงานตัว   
10. เหล้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน แก้วโชว์  และแก้วชิม ผู้แข่งขันจะต้องจัดเตรียมมาเอง  
11. ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้คะแนนเท่ากันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และค าตัดสิน

ของกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
     ประเภท Flair Bartender 

1. ผู้เข้าแข่งขัน  จะต้องรายงานตัวในวันและเวลาท่ีก าหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจง 
เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน   

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขันไม่ต่ ากว่า  1  ช่ัวโมง  หากรายงานตัวไม่ทันตามเวลา 
ท่ีก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 

3. ผู้เข้าแข่งขันท่ีรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  จะต้องอยู่ภายในบริเวณท่ีคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ 
เท่านั้น ไม่สามารถออกนอกบริเวณได้  จนกว่าจะจบการแข่งขัน  และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาใน 
บริเวณท่ีจัดไว้ 

4. หากผู้เข้าแข่งขันดื่มของมึนเมาหรือมีพฤติกรรมไมเ่หมาะสมขณะแข่งขันจะถูกตัดสิทธ์การแข่งขัน
ทันที 

5. ล าดับผู้เข้าแข่งขันจะถูกก าหนดจากการจับสลากด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
6. ส่วนประกอบท้ังหมดท่ีใช้ในการผสมเครื่องด่ืมท่ีต้องรินออกมาจากขวดหรือภาชนะ (ไม่ใช่ขวดท่ีใช้
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แสดง) ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ออนซ ์ 
7. ขวดท่ีใช้ในการแสดงให้ใช้ขวดแก้วเท่านั้น และต้องมีเหล้า หรือส่วนผสมอื่นๆ คงเหลือจากการริน                  

ไม่น้อยกว่า 1 ออนซ์      
8. การรินเหล้าและส่วนผสมต้องรินผ่านจุกริน (Pourer) และห้ามมิให้ท าการปิดหรืออุดจุกรินด้วยวัสดุ 

ใดๆหากคณะกรรมการตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 
9. ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้ใช้ผู้ช่วย (Bar Back) ในการรับ ส่งอุปกรณ์การแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 

คน  
10. ผักและผลไม้ท่ีจะน ามาตกแต่งปากแก้ว จะต้องเป็นวัสดุจริงตามธรรมชาติ ท่ีสามารถรับประทานได้   
11. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าแผ่นซีดีดนตรีประกอบการแข่งขัน  มาในวันท่ีรายงานตัวเพื่อตรวจเช็ ค               

คุณภาพของเสียงให้เรียบร้อย  แล้วจึงน าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
12. ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้คะแนนเท่ากันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและค าตัดสินถือ 

เป็นท่ีส้ินสุด 
13. เหล้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  แก้วโชว์ และแก้วชิม ผู้แข่งขันจะต้องจัดเตรียมมาเอง  
14. ไม่อนุญาตให้มีการจุดไฟหรือเล่นไฟในขณะท าการแข่งขัน                

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม  (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
1. เหล้าและส่วนผสมอื่นๆท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการกลางจัดเตรียมให้ 
2. อุปกรณ์ท้ังหมดท่ีใช้ในการแข่งขัน 
3. แก้วโชว์จ านวน 1 ใบ และแก้วชิม  จ านวน 5 ใบ 
4. สูตรเครื่องด่ืมส าหรับคณะกรรมการ  จ านวน  6 ชุด 
5. แผ่นซีดีเพลงหรือดนตรีประกอบการแข่งขัน             

  

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. เกณฑ์การให้คะแนน  ประเภท Classic Bartender 

1.1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (Preparation)      10 คะแนน  
1.2. ขั้นตอนการผสมเครื่องด่ืม (Process)               10 คะแนน  
1.3. บุคลิกภาพลีลาประกอบการแข่งขัน (Personality& Performance)   30 คะแนน 
1.4. รสชาติ (Taste)                  30 คะแนน 
1.5. สีสันของเครื่องด่ืม  (Color)                         10      คะแนน  
1.6. การตกแต่งปากแก้ว (Garnish)                10 คะแนน 

                                                              รวม           100    คะแนน 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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2. เกณฑ์การให้คะแนน  ประเภท Flair Bartender 

2.1. ขั้นตอนการผสมเครื่องด่ืม (Process)                        10 คะแนน 
2.2. บุคลิกภาพลีลาประกอบการแข่งขัน  (Personality& Performance) 20      คะแนน 
2.3. ทักษะการผสมและความยากง่าย   (Skill Flair)                           20 คะแนน 
2.4. รสชาติ (Taste)                                        30 คะแนน 
2.5. สีสันของเครื่องด่ืม (Color)                                                   10      คะแนน 
2.6. การตกแต่งปากแก้ว (Color & Garnish)                                   10      คะแนน  

                                                                                    รวม           100     คะแนน 
*** Process         ได้แก่  ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
     Personality     ตามข้อก าหนดท่ี 2.2 
     Performance  ได้แก่  ลักษณะท่าทาง  บุคลิกภาพ  ความมั่นใจ  ความราบรื่นในการท างาน   
 

3 การตัดคะแนน 
3.1 ในระหว่างการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันโยนอุปกรณ์แล้วรับพลาด  หรือ ท าอุปกรณ์ตกหกเลอะ

เทอะ จะถูกตัดคะแนนครั้งละ  1  คะแนน 
3.2 ถ้าผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกินก าหนด เกินทุกๆ  5  วินาที จะถูกตัด ครั้งละ  1  คะแนน 
3.3 ถ้าผู้เข้าแข่งขันท าอุปกรณ์แตก จะถูกตัดครั้งละ 5 คะแนน 
3.4 ถ้าผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์ผิดประเภท จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 2  คะแนน 
3.5 ถ้าผู้เข้าแข่งขันใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องตามสูตร จะถูกตัดคะแนน 2  คะแนน 
3.6 ในระหว่างการแข่งขันต้องรักษาความสะอาดบริเวณบาร์ และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย หากไม่ 

เรียบร้อยจะถูกตัด จุดละ 1 คะแนน 
 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
       สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการแข่งขันเป็นผู้จัดหาผู้เช่ียวชาญจากสมาคมบาร์เทนเดอร์ และสมาคมบาร์

เทนเดอร์สากลประเทศไทยท้ังในระดับภาคและระดับชาติ    
             

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
3. คะแนน  70  -  79            ระดับเหรียญทองแดง    



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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5. เกณฑ์การรับรางวัล        
1. ชนะเลิศ    คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ   
1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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แบบฟอร์มสูตรเคร่ืองด่ืมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Classic Bartender  
ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
ช่ือผู้เข้าแข่ง        หมายเลข   
ช่ือเครื่องด่ืม                      
การตกแต่ง            
 

ส่วนผสม ปริมาณ (OZ) 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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ใบบนัทึกคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Classic Bartender  
ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
ช่ือผู้เข้าแข่ง         หมายเลข  
ช่ือเครื่องด่ืม            
การตกแต่ง            
 

ท่ี รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  10   
2 ขั้นตอนการผสมเครื่องด่ืม  10   
3 บุคลิกภาพ  ลีลาประกอบการแข่งขัน  30   
4 รสชาติ  30   
5 สีสันของเครื่องด่ืม 10   
6 การตกแต่งปากแก้ว   10   
 รวม 100   

 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................ .................................  
................................................................................................ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................................  

 
 

           (    ) 
                                           กรรมการ 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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แบบฟอร์มสูตรเคร่ืองด่ืมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Flair Bartender  
ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
ช่ือผู้เข้าแข่ง            หมายเลข            
ช่ือเครื่องด่ืม            
การตกแต่ง            
 

ส่วนผสม ปริมาณ (OZ) 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   
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ใบบนัทึกคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Flair Bartender 
ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
 
 

ท่ี รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ขั้นตอนการผสมเครื่องด่ืม 10   
2 บุคลิกภาพ  ลีลาประกอบการแข่งขัน 20   
3 ทักษะการผสมและความยากง่ายของลีลา 20   
4 รสชาติ  30   
5 สีสันของเครื่องด่ืม 10   
6 การตกแต่งปากแก้ว   10   
 รวม 100   

 
หมายเหตุ :  ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับคะแนนท่ีผู้เข้าแข่งขันได้ในแต่ละรายการเพียง 1 ช่อง 

 

ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................ ...........................................  
...................................................................................... .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
 
 

            (    ) 
                                  กรรมการ 
 
 

 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   

 

~ 198 ~ 
 

198  

 
ใบบนัทึกตัดคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Flair Bartender  

ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
ช่ือผู้เข้าแข่ง         หมายเลข  
ช่ือเครื่องด่ืม            
การตกแต่ง            
 

ส่วนผสม ปริมาณ (OZ) 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   

 

~ 199 ~ 
 

199  

 

ท่ี รายการ คะแนนที่ตัด รวมคะแนนที่ตัด หมายเหตุ 

1 อุปกรณ์ตกหล่นหรือรับพลาดครั้งละ  1 คะแนน    
2 เวลาเกินทุก 5 วินาที ตัดครั้งละ 1 คะแนน    
3 อุปกรณ์แตก ตัดครั้งละ 5 คะแนน    
4 ใช้อุปกรณ์ผิดประเภท ตัดครั้งละ 2 คะแนน    
5 ส่วนผสมไม่ถูกต้องตามสูตร ตัด 2 คะแนน    
6 บริเวณบาร์ไม่เรียบร้อย บริเวณหน้าบาร์ ตัดจุดละ 1 

คะแนน 
   

 รวม    
 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................. 
 
 

            (    ) 
                         กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   

 

~ 200 ~ 
 

200  

 
ใบบนัทึกตัดคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ประเภท Classic Bartender  

ระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

****************************** 
ช่ือผู้เข้าแข่ง         หมายเลข  
ช่ือเครื่องด่ืม            
การตกแต่ง            

 
ส่วนผสม ปริมาณ (OZ) 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561   

 

~ 201 ~ 
 

201  

 

 
  

ท่ี รายการ คะแนนที่ตัด รวมคะแนนที่ตัด หมายเหตุ 

1 เวลาเกินทุก 5 วินาที ตัดครั้งละ 1 คะแนน    
2 อุปกรณ์แตก ตัดครั้งละ 5 คะแนน    
3 ใช้อุปกรณ์ผิดประเภท ตัดครั้งละ 2 คะแนน    
4 ส่วนผสมไม่ถูกต้องตามสูตร ตัด 2 คะแนน    
5 บริเวณบาร์ไม่เรียบร้อย ตัดจุดละ 1 คะแนน    
 รวม    

 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................. 
 
 

            (    ) 
                                            กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


