บันทึกรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓
ผูเขารวมประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายบุญฤทธิ์ สงศรี

วษท.สุราษฎรธานี

ประธานอนุกรรมการ

นายวันไชย นัยวินิจ

วษท.ขอนแกน

รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวเยาวลักษณ รอดเกลี้ยง วษท.กําแพงเพชร

อนุกรรมการ

นางสาวณิชาภัทร จรัสแผว วษท.ชุมพร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางศรีวิบูลย เจียวกก

อนุกรรมการและผช.เลขานุการ

วษท.กระบี่

ทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ทักษะ
เดิม
ปรับปรุง
การผลิตน้ําผักผลไม กติกาการแขงขัน
ขอเสนอแนะในการผลิต
๓) ผานกระบวนการพาสเจอรไรส ๓) (ปรับปรุง) ผานกระบวนการพาสเจอรไรส ตาม
ที่อุณหภูมิ ๖๐-๖๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิและเวลาที่ผูผลิตกําหนดตามสูตร
เวลา ๒๐-๓๐ นาที
(เพิ่มเติม) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําผักผลไมตองไม
๗) ใชผัก,ผลไมอยางใดอยางหนึ่ง ผานการแปรรูปมากอน
หรือจะใชทั้งสองอยาง
(ปรับปรุง)การตรวจวัดความหวานน้ําผักผลไมความ
๘) การตรวจวัดความหวานน้ําผัก หวานตามที่ผูผลิตกําหนดในสูตรโดยเกินหรือขาดได
ผลไมตองมีความหวานประมาณ ± ๑
๑๘ องศาบริกซ ±๑
ขอเสนอแนะในการตัดสิน

การผลิตน้ํานมจาก
พืช

ขอเสนอแนะในการตัดสิน
๓) การพาสเจอรไรสสวนผสมผาน
กระบวนการพาสเจอรไรสที่
อุณหภูมิ ๘๐ – ๙๐ องศา
เซลเซียส นาน ๑๕ – ๓๐ นาที

ในการแขงขันใหผูเขาแขงขันวัดความหวานไดกอน
เติมน้ําตาล
(เพิ่ม) ปริมาตรที่ได ± ๕๐ ML ตัดคะแนน
ปริมาตรที่ได ± ๕๑ ML ขึ้นไปตัดคะแนน
๑ คะแนนและทุกชอง ๕๐ ML ตัดเพิ่มอีก ๑คะแนน
(เพิ่ม) ความหวานตามที่ผูผลิตกําหนดในสูตรถาเกิน
หรือขาดตามที่กําหนดจาก ± ๑ แลวใหตัด ๑
คะแนน และทุกชวง ๑ องศา บริกซ ใหตัดเพิ่ม ๑
คะแนน
(ปรับปรุง) การพาสเจอรไรสผานกระบวนการพาส
เจอรไรสตามอุณหภูมิและเวลาที่ผูผลิตกําหนดตาม
สูตร
(เพิ่ม) ปริมาตรที่ไดมากกวา ๒ ลิตร ไมตัดคะแนน
ปริมาตรที่ไดนอยกวา ๒ ลิตร ตั้งแต ๕๐ ML ลงไป
ตัด ๑ คะแนน และทุกชวง ๕๐ ML ตัดเพิ่มอีก ๑
คะแนน

ทักษะ
การผลิตลูกชิ้นจาก
เนื้อสัตว (เนื้อไก)

เดิม
กติกาการแขงขัน
๒) เวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
- ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
- ทฤษฎี และคํานวณ ๓๐ นาที
ขอเสนอแนะในการตัดสิน
ขั้นตอนการผลิต
๓) รูปแบบของผลิตภัณฑตองมี
ลูกลมและรูปรางอื่น ๆ (ใชพิมพ)
ตองสม่ําเสมอและมีความแนน
ขอเสนอแนะในการตัดสิน

การผลิตไสกรอกจาก วัสดุ อุปกรณที่ใชแขงขัน
เนื้อสัตว (เนื้อไก)
๕) ไสเทียม
ขอเสนอแนะในการตัดสิน

ปรับปรุง
(ปรับปรุง) ๒) เวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง ๓๐
นาที
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง
- ทฤษฎี และคํานวณ ๓๐ นาที
(ปรับปรุง) กําหนดใหรูปแบบผลิตภัณฑตองมีรูปราง
กลม ๘๐ เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) โดยน้ําหนักเกิน
หรือขาดได ± ๕ เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- ในการบรรจุแตละรูปรางผลิตภัณฑใหแยกบรรจุ
(เพิ่ม) การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตวปริมาตรที่ได ๑
กิโลกรัม ไมตัดคะแนนปริมาตรที่ได - ๕๑ กรัม
ตัดคะแนน ๑ คะแนน และทุกชวง ๕๐ กรัม ตัด
เพิ่มอีก ๑ คะแนน
(เพิ่มเติม) ไสเทียม กําหนดใหใชไสเทียมเบอร ๒๑
(เพิ่มเติม) การผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตวปริมาตรที่ได
๑ กิโลกรัม ไมตัดคะแนนปริมาตรที่ได – ๕๑ กรัม
ตัดคะแนน ๑ คะแนนและทุกชวง ๕๐ กรัม ตัดเพิ่ม
อีก ๑ คะแนน

ขอเพิ่มเติมอื่น ๆ
๑. ขอสอบทฤษฎี
กําหนดใหกรรมการตัดสินของแตละทักษะทุกคนออกขอสอบ คนละ ๒๐ ขอ แบบ ๔
ตัวเลือกพรอมเฉลยใสแผนซีดี และถายสําเนา ๑ ชุด นํามาสงในวันประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการฝายประสานงานและจัดการแขงขัน และจัดคัดเลือกมาใชเปนขอสอบทักษะละ ๒๐ ขอ
๒. ผูเขาแขงขันสงเอกสารสูตร และวิธีทํา จํานวน ๗ ชุด ในวันรายงานตัว ตามวันเวลาใน
การแขงขันกับกรรมการตัดสิน

๓. คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๑ ของทุกทักษะ ตองรวมคะแนนตอนที่ ๑ ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันแขงขันและนําผลสงคณะกรรมการฝายประสานงานและจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพฯ เก็บรักษาไว
เมื่อกรรรมการชุดที่ ๒ ตัดสินเสร็จใหกรรมการชุดที่ ๑ นําคะแนนดิบทั้ง ๒ สวนมารวมกันจัดอันดับที่
เอาเฉพาะอันดับที่มารวมกัน ผูที่ไดอนั ดับนอยที่สุดคือผูชนะการแขงขันเรียงลําดับที่จากนอยไปหา
มาก
ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากันใหกรรมการตัดสินพิจารณาจากคะแนนดิบรวมของผู
เขาแขงขันที่มีอันดับเทากัน ถาคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน และนําผลการ
ตัดสินสงประธานอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการแขงขัน
๑. ทักษะการผลิตน้ําผักผลไม , ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
เจาภาพจัดเตรียมให
๑. ถังแกสชนิดหัวเกลียว หนวยละ ๑ ถัง
๒. เตาแกส และหมอตมน้ํารอนลวกภาชนะอุปกรณ ๒ ชุด (สวนกลาง)
๓. น้ําตาลทราย (มิตรผล)
๔. น้ําสะอาด (น้ําดื่มสิงห)
๕. น้ําแข็ง
๖. เกลือปน (ปรุงทิพย)
๗. ขวดสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕๐ ml จํานวน ๑๐ ขวด
๘. เครื่องชั่งขนาด ๗ กิโลกรัม (สวนกลาง)
๙. เครื่องวัดความหวาน ขนาด ๐-๓๒ องศาบริกซ ๑ ตัว (เฉพาะกรรมการ)
๑๐.อุปกรณชําระลาง
ผูแขงขันจัดเตรียมมาเอง
๑. วัสดุ อุปกรณที่ใชตามกติกาการแขงขัน
๒. ผัก ผลไมสด ตามชนิดที่ใช (หามใชผัก ผลไม ที่ผานขบวนการการแปรรูปขั้นตน
เชน ผลไมแชแข็ง หรือตากแหง)
๓. ธัญพืช ตามชนิดที่ใช
๔. เตาแกส พรอมหัวแกสแบบเกลียว และสายแกส
๕. เครื่องชั่ง
๖. อุปกรณอื่น ๆ ที่ผูเขาแขงขันเตรียมมาตามความจําเปน
๗. วัสดุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด

๒. ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว (เนื้อไก)
เจาภาพเตรียมให
๑. เนื้ออกไกบด หนวยละ ๑.๕ กก. เก็บแชแข็งในตูเย็น
๒. น้ําแข็งบด
๓. ถุงพลาสติกใส หนา หรือถุงซิบขนาด ๖ x ๙ นิ้ว (เตรียมสํารองไวให)
๔. ถังแกสชนิดหัวเกลียว หนวยละ ๑ ถัง
๕. เครื่องชั่งไฟฟา สําหรับชั่งสารปรุงแตง (ใชจุดทศนิยม ๒ ตําแหนง , สวนกลาง)
๖. เครื่องปดผนึก (เตรียมสํารองไวให)
๗. อุปกรณชําระลาง
ผูแขงขันจัดเตรียมมาเอง
๑. ถุงพลาสติกใส หนา ขนาดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (จะใชที่เตรียมไวใหก็ได)
๒. เตาแกส พรอมหัวแกสแบบเกลียวและสายแกส)
๓. เครื่องชั่ง
๔. เครื่องสับผสม
๕. ปลั๊กไฟ
๖. วัสดุอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด
๓. ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว (เนื้อไก)
เจาภาพเตรียมให
๑. เนื้ออกไกบด หนวยละ ๑.๕ กก. เก็บแชแข็งในตูเย็น
๒. น้ําแข็งบด
๓. ถุงพลาสติกใส หนา หรือ ถุงซิบขนาด ๘ x ๙ นิ้ว (เตรียมสํารองไวให)
๔. ถังแกสชนิดหัวเกลียว หนวยละ ๑ ถัง
๕. เครื่องชั่งไฟฟา สําหรับชั่งสารปรุงแตง (ใชจุดทศนิยม ๒ ตําแหนง, สวนกลาง)
๖. เครื่องปดผนึก (เตรียมสํารองไวให)
๗. ไสเทียมเบอร ๒๑
๘. ดายผูกไสกรอก
๙. อุปกรณชําระลาง
ผูแขงขันจัดเตรียมมาเอง
๑. วัสดุ อุปกรณใชตามกติกาการแขงขันและการตัดสิน
๒. ถุงพลาสติกใส หนา ขนาดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (จะใชที่เตรียมไวใหก็ได)
๓. เตาแกส พรอมหัวแกส แบบเกลียวและสายแกส

๔.
๕.
๖.
๗.

เครื่องชั่ง
เครื่องสับผสม
ปลั๊กไฟ
วัสดุอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด

