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การแขงขันทักษะทางดานทักษะโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

 

กิจกรรมท่ี 15: การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสรางสรรค (ประเภททีม) Theme เสนหบานเกิด 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 20 มีนาคม 2562   เวลา 9.00  – 14.00  น.   
สถานท่ี : หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
การแขงขัน : ประเภท ทีม มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม  ทีมละ 3 คน 
ผูประสานงาน : 1. อาจารยดร.ลัคนา  ชูใจ    หมายเลขโทรศัพท  087 4039554   
                        Email: lakkanalecturer@gmail.com  

2. อาจารยพรพิมล   โหจันทร  หมายเลขโทรศัพท  086 5089521 
                       Email: hojan_70@hotmail.com 
กติกาการแขงขัน 

กฎกติกาและขอบังคับในการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขัน ตองเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกเทานั้น  
2. มหาวิทยาลัยสงนักศึกษาเขาแขงขันมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม  ทีมละ 3 คน 
3. ผูเขาแขงขันสามารถแตงกายแบบใดก็ไดตามแนวคิด Concept ท่ีตั้งไว 
5. ผูเขาแขงขัน ตองนําแผน CD ดนตรีประกอบในการแขงขันของตนเองมาในวันท่ีแขงขัน 
6. ผูเขาแขงขัน ตองเตรียมสวนผสม อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการแขงขันมาดวยตนเอง รวมท้ัง แกวท่ี 
    สําหรับใหคณะกรรมการชิมดวย 
7. ผูเขาแขงขันทุกทาน สามารถเตรียมทํา Garnish ใหเสร็จเรียบรอย กอนข้ึนทําการแขงขันได  
8. การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด และจะไมมีการเรียกรองใหมีการตัดสินใหมโดย 
    เด็ดขาดโดยมีรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     ไดรับ เหรียญทอง ของรางวัล และประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดรับ  เหรียญเงิน ของรางวัล และประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับ  เหรียญทองแดง ของรางวัล และประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ไดรับ  ของรางวัล และประกาศนียบัตร 

 

เกณฑการใหคะแนน 

การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสรางสรรค (ประเภททีม) Theme เสนหบานเกิด 
  1. รสชาติ     30  คะแนน 
  2. สวนผสมถูกตองตามสูตร    10  คะแนน 
  3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ    10  คะแนน 
  4. การแสดงประกอบการผสมเครื่องดื่ม   20  คะแนน 
                       (Performance)     
  5. ความสะอาด     10  คะแนน 
  6. การอธิบายนําเสนอเครื่องดื่ม   10  คะแนน 
  7. บุคลิกภาพ ทาทาง การแสดงออก  10  คะแนน 
          รวม                   100  คะแนน 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  
1.  ตัวแทนจากบารเทนเดอรของโรงแรม 2 ทาน  
2.  ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย 1 ทาน  
3.  ตัวแทนจากบริษัทสิงห คอปอเรชั่น 1ทาน  
4.  ตัวแทนจากอาจารยผูเชี่ยวชาญเครื่องดื่ม 1 ทาน 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นายอธิเบศร สุริยัน 
2. นางสาวขวัญจิรา มวงสด 
3. นายศุภโชค พราหมณสงฆ 
4. นางสาวสุกัญญา โมลา 
5. นางสาวสุทธิดา อุปพงค 
6. นายพรภาวิษย กรีดกราย 

อาจารยผูควบคุม 
1. ดร.ลัคนา ชูใจ 
2. อาจารยพรพิมล โหจันทร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นางสาวจุฑามาศ แสงสิมมา 
2. นางสาวฐิติมา น้ํานวล 
3. นางสาวอารียา แชมพวง 
4. นางสาวอทิตา ประทุมวัน 
5. นางสาวสุดารัตน เกาแสน 
6. นางสาวนพมาศ แกวอาสา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยบุญงอกงาม เอ่ียมศรีปลั่ง 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. นาย วงศระวิทย นอมนําทรัพย 
3. นาย ประพนธ เล็กสุมา 
4. นางสาวณัฐนิชา ตันเตชะไพบูลย 
5. นายชัชวาลย เปยมอยู 
6. นายภาณุวัฒน สมมุติ 
7. นางสาวณิชารีย ธรรมกิจวัฒน 
8. นางสาวจีรวรรณ ศิวะประภา 
9. นางสาวณัฐธิดา อิศรางกูร ณ 
10. นางสาวกุลสตรี ทวมโคกหมอ 
11. นางสาวจิรวรรณ แกวไพโรจน 
12. นางสาวบุศรา จิตมานะ 
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อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยประพนธ เล็กสุมา 
2. อาจารยวงศระวิทย นอมนําทรัพย 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวเจนนิสา ถีสูงเนิน 
2. นางสาวติยาธร จําเรียง 
3. นางสาวอรนิช ใจหลา 
4. นาย ศรเพชร ยิ่งมี 
5. นายบศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ 
2. อาจารยศรเพชร ยิ่งมี 

 


