
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ        :  การแข่งขันฟรุตสลัดในน้้าเชื่อมบรรจุขวดแก้ว 

ประเภท         :  ทีม 2  คน  (ส่งไดไ้ม่เกินสถาบันละ  1  ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  อาคาร 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน    :  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2562    
  ลงทะเบียน     :  รายงานตัว เวลา 06.30 – 07.00 น. ณ อาคาร 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
  เริ่มแข่งขัน     :  เวลา 07.00 – 10.00  น. ณ อาคาร 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมแข่งขัน ไม่เกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด้าเนินการแขง่ขัน  
 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 2 คน  
 2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง 
 3. ท้าการแปรรูปผลไม้รวม (ฟรุตสลัด) ในน้้าเชื่อมบรรจุขวด ขนาด 16 oz. ทีมละอย่างน้อย จ้านวน 3 ขวด 
 4. ผลไม้ที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย  

4.1 สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย   1 ลูก  
4.2 ฝรั่ง          1 กก.                 
4.3 มะละกอ   1  กก. 
4.4 องุ่นเขียว   1  กก. 

 5. การก้าหนดค่าที่ใช้ในการแปรรูป ดังนี้ 
 5.1 ค่า Cut out Brix เท่ากับ 22o Brix (แสดงวิธีค้านวณการเตรียมน้้าเชื่อม) 
 5.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 3.5 - 4.6  
 5.3 ก้าหนดให้ค่า Drained Weight ไม่น้อยกว่า 60% ของน้้าหนักบรรจุทั้งหมด  
    

 
 
อุปกรณ์ประจ้าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. กะละมัง     จ้านวน 4 อัน 
2. ถุงมือพลาสติก จ้านวน 2 คู ่
3. ผ้าขาวบาง จ้านวน 1 ผืน 
4. ขวดแก้วพร้อมฝา ขนาด 16 oz. จ้านวน 5 ขวด 
5. กระชอน จ้านวน 1 อัน 

1. Hand Refractrometer จา้นวน 1 อัน 
2. เครื่องชั่งดิจิตอล  
3. เทอร์โมมิเตอร์ จ้านวน 1 อัน 
4. เสื้อกาวน์ หรือ ชุดผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม 
 



 

 

6. ทัพพี จ้านวน 1 อัน 
7. ช้อน เขียง  มีด  มีดปอกผลไม้ อย่างละ 1 อัน 
8. หม้อสแตนเลส จ้านวน 1 อัน 
9. ลังถึง จ้านวน 1 ชุด 
10. เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 5 กก. (โต๊ะกลาง)  2 ตัว 
11. เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 1 กก. (โต๊ะกลาง)  4 ตัว 
12. pH meter  (โต๊ะกลาง) 
13. น้้าตาลทรายขาว (ตรามิตรผล) 
14. กรดซิตริก  
15. สารแคลเซียมคลอไรด์ 
16. สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ฝรั่ง มะละกอ และ องุ่นเขียว 
 
       หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ประกอบด้วยต่อไปนี้ 

  เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1. ส่วนการค้านวณ  
   1.1 การค้านวณหาน้้าหนักบรรจุทั้งหมดต่อขวด 10 
   1.2 การค้านวณหาน้้าหนักผลไม้ที่ใช้บรรจุแต่ละชนิดต่อขวด 10 
   1.3 การค้านวณหาปริมาณกรดซิตริกที่ต้องเติม 10 

1.4 การค้านวณหาความเข้มข้นและปริมาณของน้้าเชื่อมที่ต้องเตรียมทั้งหมด
ต่อ 5 ขวดผลิตภัณฑ์ (แสดงวิธีค้านวณการเตรียมน้้าเชื่อม) 

20 

2. การบริหารจัดการ  
  2.1 เสร็จทันเวลา 5 
  2.2 การวางแผนในระหว่างปฏิบัติงาน 10 
  2.3 ความถูกต้องทางวิชาการ โดยประเมินจากล้าดับการปฏิบัติงานและจากการ

สอบถามด้านวิชาการ   
10 

3. ผลิตภัณฑ์สุดท้าย  
  3.1 ลักษณะทางประสาทสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลไม้ ความใส

ของน้้าเชื่อม 
10 

  3.2 น้้าหนักท้ังหมด (Total Weight)  5 
3.3 น้้าหนักเนื้อ (Drained Weight) 5 

4. การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน 5 
                                                   รวมคะแนน 100  

 

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช  รสเครือ    โทร. 08 2168 5141 
 


