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บัทนีำา

ริายละเอ่ยด์และขอ้ก้ำาหน์ด์ของหลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริ ด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET น่์� ใหข้อ้มูล
ท่�จำาเป็ิน์สำาหริบััผูู้ส้มคัริเริย่น์และผูู้้สอน์ท่�ได์ร้ิบััอนุ์ญาต (Approved Programme Providers (APP))

โด์ยมเ่นื์�อหาสาริะสำาคัญคือผู้ลลพัิธิ์ก์้าริเริย่น์รูิท่้�ได์จ้าก้หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ริะด์บัั 1  
ผูู้้สอน์ (APP) ควริเตริย่มก้าริสอน์โด์ยอ้างอิงจาก้ผู้ลลัพิธิ์ก์้าริเริย่น์ริูใ้น์ขณ์ะท่�ผูู้้สมคัริเริย่น์ควริใชั ้
ผู้ลลัพิธิ์ก์้าริเริย่น์ริูน่้์�สำาหริบััวางแผู้น์ก้าริเริย่น์ เนื์�องจาก้ขอ้สอบัถึูก้ออก้แบับัข่�น์เพิื�อทด์สอบัตาม 
ผู้ลลพัิธิ์ก์้าริเริย่น์ริูโ้ด์ยเฉพิาะ

ริายละเอ่ยด์และขอ้ก้ำาหน์ด์ใน์เอก้สาริน่์�ยงัใหข้อ้มูลเก่้�ยวกั้บัตัวอยา่งริายก้าริสรุิาสำาหริบััทด์ลองชัมิ  
คำาแน์ะน์ำาเก่้�ยวกั้บัก้าริสอบั และริะเบัย่บัปิฏิิบัติัใน์ก้าริสอบั 

ทั�งน่์�ใน์สว่น์ท้ายสดุ์ของเอก้สาริได์ใ้หข้อ้มูลเก่้�ยวกั้บัหลกั้สตูริคณุ์วุฒิอืิ�น์ๆ ของ WSET
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1
บัทนีำาสูำาหรบััหลัักสูตูรประกาศนีียบัตัร 

ด้า้นีสูรุากลัั�นี ระด้บัั 1 โด้ย WSET

จุุดมุุ่�งหมุ่ายของหลัักสูตูร 
หลัก้สูตริปิริะก้าศน่์ยบััตริด์้าน์สรุิาก้ลั�น์ริะด์ับั 1 โด์ย WSET น่์�มุง่เน้์น์ไปิยงัผูู้้สมคัริท่�แทบัจะไมม่ห่ริอืไมม่ค่วามริูเ้ก่้�ยวกั้บั 
สรุิาก้ลั�น์มาก่้อน์ หลกั้สตูริน่์�ได์ร้ิบััก้าริออก้แบับัมาเพิื�อใหค้ำาแน์ะน์ำาท่�เริย่บัง่ายแต่คริบัถ้ึวน์เก่้�ยวกั้บัสรุิาก้ลั�น์ และจะชัว่ยผูู้ท่้�
ต้องก้าริทำาความคุ้น์เคยเบัื�องต้น์เก่้�ยวกั้บัลกั้ษณ์ะท่�สำาคัญของสรุิาก้ลั�น์แต่ละปิริะเภท ตัวอยา่งเชัน่์ ผูู้ท่้�ทำางาน์กั้บัสรุิาก้ลั�น์
ใน์ภาคก้าริค้าปิลก่้และก้าริบัริกิ้าริ

ผูู้ท่้�สำาเริจ็หลกั้สตูริน่์�จะสามาริถึจด์จำาปิริะเภทของสรุิาก้ลั�น์ท่�สำาคัญๆ ทั�งยงัสามาริถึอธิ์บิัายลกั้ษณ์ะริสชัาติต่างๆ ของ 
สรุิาก้ลั�น์นั์�น์ๆ ได์ ้ริวมไปิถ่ึงริูห้ลกั้ก้าริสำาคัญใน์ก้าริผู้ลติค็อก้เทลท่�สมด์ลุ ด์งันั์�น์ผูู้ท่้�สำาเริจ็หลกั้สตูริจะสามาริถึตอบัคำาถึามต่างๆ  
ของลกู้ค้าทั�งยงัใหค้ำาแน์ะน์ำาและบัริกิ้าริเก่้�ยวกั้บัสรุิาก้ลั�น์ได์อ้ยา่งมป่ิริะสทิธิ์ภิาพิ 

โครงสูรา้งหลัักสูตูร  
ผลลัพธ์ก์ารเรยีนร้� 
ผูู้เ้ริย่น์ต้องผู้า่น์ผู้ลลพัิธิ์ก์้าริเริย่น์รูิทั้�งหมด์สามขอ้เพิื�อบัริริลจุุด์มุง่หมายของหลกั้สตูริ   

ผลลพัธ์ก์ารเรยีนร้�ทีี่� 1 จด์จำาและอธิ์บิัายจุด์ปิริะสงค์ของขั�น์ตอน์สำาคัญใน์ก้าริผู้ลติสรุิาก้ลั�น์และวธิิ์ก่้าริก้ลั�น์ท่�
นิ์ยมใชัอ้ยา่งแพิริห่ลาย

ผลลพัธ์ก์ารเรยีนร้�ทีี่� 2 สามาริถึบัอก้ปิริะเภทและชันิ์ด์ของสรุิาก้ลั�น์ท่�สำาคัญและไวน์์ปิริงุแต่งด์ว้ยสมุน์ไพิริและ
อธิ์บิัายลกั้ษณ์ะริสชัาติของสรุิาก้ลั�น์นั์�น์ๆ ได์้

ผลลพัธ์ก์ารเรยีนร้�ทีี่� 3 รูิห้ลกั้ก้าริท่�ใชัใ้น์ก้าริผู้ลติค็อก้เทลท่�สมด์ลุและสามาริถึริะบุัชัื�อตริะก้ลูค็อก้เทลหลกั้ๆ

ขอ้กำาหนดในการลังทะเบียีนเรยีน 
ไมม่ข่อ้จำากั้ด์ใด์ๆ ใน์ก้าริลงทะเบัย่น์เริย่น์หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET  

โปิริด์ด์สูว่น์ขอ้ก้ำาหน์ด์ใน์ก้าริลงทะเบัย่น์เริย่น์ใน์หน้์า 13 สำาหริบััขอ้มูลคณุ์สมบัติัเพิิ�มเติม  

Total Qualification Time (TQT) แลัะ Guided Learning Hours (GLH)
จำาน์วน์ชัั�วโมงเริย่น์สำาหริบััหลกั้สตูริ (TQT) คือเวลาเริย่น์ทั�งหมด์ท่�ถึกู้นั์บัเป็ิน์ชัั�วโมงสำาหริบััผูู้เ้ริย่น์เพิื�อท่�จะผู้า่น์หลกั้สตูริ 
ปิริะก้าศน่์ยบัตัริ ซ้ำ่�งปิริะก้อบัไปิด์ว้ยจำาน์วน์ชัั�วโมงเริย่น์ใน์หอ้งท่�แน์ะน์ำา (GLH) และจำาน์วน์ชัั�วโมงท่�ผูู้เ้ริย่น์ต้องศ่ก้ษาด์ว้ยตน์เอง  
GLH คือชัั�วโมงท่�ผูู้้สอน์ใชัส้อน์และทำากิ้จก้ริริมภายใน์หอ้งเริย่น์

TQT สำาหริบััหลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 คือ 6 ชัั�วโมงของ GLH ซ้ำ่�งริวมถ่ึงก้าริสอบัซ้ำ่�งเป็ิน์เวลา 45 น์าท่  

หลัักสูตูรขั�นต�อไปที�แนะนำา
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET เป็ิน์พิื�น์ฐาน์ท่�ด์ส่ำาหริบััก้าริก้้าวไปิสูห่ลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริ 
ด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 2 โด์ย WSET 
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2 
ผลัลััพธก์ารเรยีนีรู้

ผลัลััพธ์ก์ารเรยีนรูที้� 1
จด์จำาและอธิ์บิัายจุด์ปิริะสงค์ของขั�น์ตอน์สำาคัญใน์ก้าริผู้ลติสรุิาก้ลั�น์และวธิิ์ก่้าริก้ลั�น์ท่�นิ์ยมใชัอ้ยา่งแพิริห่ลาย 

เกณฑ์์การประเมุ่นิ
1. จด์จำาและอธิ์บิัายจุด์ปิริะสงค์ของขั�น์ตอน์สำาคัญใน์ก้าริผู้ลติสรุิาก้ลั�น์ส่�ขั�น์ตอน์ 
2. สามาริถึริะบุัวธิิ์ก่้าริก้ลั�น์สองปิริะเภทและอธิ์บิัายก้าริน์ำาไปิใชัร้ิวมถ่ึงสไตลข์องสรุิาก้ลั�น์ท่�ถึกู้ก้ลั�น์โด์ยสองวธิิ์ด่์งัก้ลา่ว 
3. สามาริถึริะบุัขั�น์ตอน์ก้าริผู้ลติท่�สง่ผู้ลต่อก้ลิ�น์ ความหวาน์ และสข่องสรุิาก้ลั�น์ 

ขอบีเขตเกณฑ์์การประเมุ่นิ

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 1: สี่ี�ขั�นตอนสี่ำาคััญของการผลติ 

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 1. ขั�น์ตอน์ก้าริเตริย่มวตัถึดุ์บิัเพิื�อสริา้งของเหลวท่�มน่์ำ�าตาล
2. ก้าริหมกั้แอลก้อฮอลเ์พิื�อสริา้งของเหลวท่�มแ่อลก้อฮอล์
3. ก้าริก้ลั�น์เพิื�อเอทาน์อลเขม้ขน้์สำาหริบััก้าริผู้ลติสรุิาก้ลั�น์
4. ก้าริด์ำาเนิ์น์ก้าริหลงัก้าริก้ลั�น์เพิื�อปิริบััส ่ก้ลิ�น์ ความหวาน์ และด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลใ์น์สรุิาก้ลั�น์

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 2: ประเภที่ของวิธิ์กีารกลั�น

พอ็ตสูติลั  
(pot still)

ก้าริก้ลั�น์เป็ิน์ชุัด์ (Batch distillation) 
สรุิาก้ลั�น์ด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลต์ำ�า = ความเขม้ขน้์ของก้ลิ�น์ปิาน์ก้ลางถ่ึงชัดั์เจน์

คัอลััมนีส์ูติลั 
(Column Still)

ก้าริก้ลั�น์แบับัต่อเนื์�อง (continuous distillation) 
สรุิาก้ลั�น์ด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลต์ำ�า = ความเขม้ขน้์ของก้ลิ�น์ปิาน์ก้ลางถ่ึงชัดั์เจน์
สรุิาก้ลั�น์ด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลส์งู = ความเขม้ขน้์ของก้ลิ�น์เบัาบัางหริอืไมม่ก่้ลิ�น์

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 3: ขั�นตอนการผลติทีี่�สี่ง่ผลต่อกลิ�น คัวิามิหวิาน และสี่ขีองสี่รุากลั�น 

กลิั�นี วตัถึุด์ิบั ก้าริหมกั้แอลก้อฮอล์ ความแริงของแอลก้อฮอล์จาก้ก้าริก้ลั�น์ สุริาก้ลั�น์ท่�ไมถ่ึูก้บั่ม 
(unaged) ก้าริบั่มใน์โอ๊ค (โอ๊คใหมแ่ละโอ๊คเก่้า) ก้าริผู้สม (ความสมำ�าเสมอและความซ้ำบััซ้ำอ้น์)  
ก้าริก้ลั�น์ซ้ำำ�า ก้าริแชั ่ก้าริใสร่ิสชัาติตามธิ์ริริมชัาติหริอืริสชัาติอื�น์ท่�ซ้ำื�อมา ก้าริเจอืจางด์้วย 
น์ำ�าบัริสิทุธิ์ิ�

คัวามหวานี ก้าริใสน่์ำ�าตาล

สูี โอ๊ค สค่าริาเมล วตัถึดุ์บิัแต่งสต่ามธิ์ริริมชัาติหริอืสงัเคริาะห์



ผลัลััพธก์ารเรยีนีรู ้

7

ผลัลััพธ์ก์ารเรยีนรูที้� 2
สามาริถึบัอก้ปิริะเภทและชันิ์ด์ของสุริาก้ลั�น์ท่�สำาคัญและไวน์์ปิริุงแต่งด์้วยสมุน์ไพิริและอธิ์บิัายลัก้ษณ์ะริสชัาติของ 
สรุิาก้ลั�น์นั์�น์ๆ ได์ ้

เกณฑ์์การประเมุ่นิ
1. สามาริถึบัอก้ปิริะเภทและชันิ์ด์ของสรุิาก้ลั�น์ท่�สำาคัญและไวน์์ปิริงุแต่งด์ว้ยสมุน์ไพิริและอธิ์บิัายลกั้ษณ์ะก้ลิ�น์สำาคัญของ

เคริื�องด์ื�มนั์�น์ๆ ได์้
2. สามาริถึบัอก้ชัื�อวตัถึดุ์บิัหลกั้ท่�ถึกู้น์ำาไปิผู้ลติสรุิาก้ลั�น์ท่�สำาคัญของสรุิาแต่ละปิริะเภทได์ ้
3. สามาริถึริะบุัหลัก้สำาคัญของขั�น์ตอน์ก้าริผู้ลิตท่�มอิ่ทธิ์พิิลต่อคณุ์ลัก้ษณ์ะของปิริะเภทและชันิ์ด์ของสรุิาก้ลั�น์และ 

ไวน์์ปิริงุแต่งด์ว้ยสมุน์ไพิริท่�สำาคัญได์ ้
4. สามาริถึบัอก้ความหมายใจความสำาคัญของคำาศัพิท์ท่�ริะบุับัน์ฉลาก้ของสุริาก้ลั�น์และไวน์์ปิริุงแต่งด์้วยสมุน์ไพิริ 

แต่ละปิริะเภทได์ ้

ขอบีเขตเกณฑ์์การประเมุ่นิ

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 1, 2, 3 และ 4: ประเภที่และชนดิของสี่รุากลั�นทีี่�สี่ำาคััญ  

Cognac (คอนยคั)

วตัถุดุ้บิั องุ่น์ 

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

องุ่น์ต้องมาจาก้พิื�น์ท่�ท่�ก้ำาหน์ด์ ก้ลั�น์สองคริั�งโด์ยวธิิ์พ่ิ็อตสติล ต้องบั่มใน์ถัึงไมโ้อ๊ค 
อยา่งน้์อยสองปีิ มก่้าริผู้สม ใชัส้ค่าริาเมล และมกั้แต่งริสชัาติหวาน์ 

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

VS (บั่มอยา่งน้์อยท่�สุด์สองปีิ) VSOP (บั่มอยา่งน้์อยท่�สุด์ส่�ปีิ)  
XO (บั่มอยา่งน้์อยท่�สุด์ 10 ปีิ)

Vodka (ว้อ้ดก้า)

วตัถุดุ้บิั ใชัว้ตัถึดุ์บิัใด์ก็้ได์ ้(ธิ์ญัพิชืัและมนั์ฝริั�งเป็ิน์วตัถึดุ์บิัด์ั�งเด์มิ)

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ถึกู้ก้ลั�น์ถ่ึงปิริมิาณ์แอลก้อฮอลโ์ด์ยปิริมิาตริ (abv) 95 หริอื 96% โด์ยไมม่ก่้าริบัม่

Whisky/Whiskey (ว้สิูกี�)

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ก้ริะบัวน์ก้าริทำามอลต์บัาริเ์ลย่เ์พิื�อสริา้งเอน์ไซ้ำม์
เอน์ไซ้ำมถ์ึกู้สริา้งโด์ยใชัม้อลต์บัาริเ์ลย่เ์พิื�อเปิล่�ยน์แปิง้เป็ิน์น์ำ�าตาล

สูกอตแลันด์

ชนิีด้ Single Malt Whisky (ซ้ำงิเกิ้�ลมอลต์วสิก่้�)

วตัถุดุ้บิั มอลต์บัาริเ์ลย่์

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ก้าริก้ลั�น์โด์ยวธิิ์พ่ิอ็ตสติล ซ้ำ่�งต้องบัม่ใน์ถัึงไมโ้อ๊คอยา่งน้์อยสามปีิ ต้องถึกู้ก้ลั�น์และบัม่ใน์
สก้อตแลน์ด์ ์อาจใชัด้์นิ์พิท่หริอืไมใ่ชัก็้้ได์ ้มก่้าริผู้สม ใชัส้ค่าริาเมล

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Single (ซ้ำงิเกิ้�ล), Malt Whisky (มอลต์วสิก่้�) 
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ชนิีด้ Blended Scotch Whisky (เบัลน์เด์ด์สก็้อตชัว์สิก่้�)

วตัถุดุ้บิั มอลต์บัาริเ์ลย่ ์และธิ์ญัพิชืัอื�น์ๆ 

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ผู้สมวสิก่้�จาก้มอลต์และธิ์ญัพิชืัอื�น์ ซ้ำ่�งต้องบัม่ใน์ถัึงไมโ้อ๊คอยา่งน้์อยสามปีิ ต้องถึกู้ก้ลั�น์
และบัม่ใน์สก้อตแลน์ด์ ์มก่้าริผู้สม ใชัส้ค่าริาเมล

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Blended Scotch Whisky

สูหรฐัอเมุ่รกิา

ชนิีด้ Bourbon (เบัอริเ์บัิ�น์)

วตัถุดุ้บิั ใชัข้า้วโพิด์ (อยา่งน้์อย 51%) และธิ์ญัพิชืัอื�น์ๆ

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ก้ลั�น์ใน์คอลมัน์์สติลใหม้แ่ริงด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลต์ำ�า ใน์ถัึงไมโ้อ๊คท่�เผู้าใหม ่สามาริถึทำาได์ท้กุ้ท่�
ใน์สหริฐัอเมริกิ้า เคน์ทัก้ก่้เป็ิน์ริฐัอัน์ด์บััหน่์�งสำาหริบััก้าริผู้ลติและก้าริผู้สม

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Bourbon    

ชนิีด้ Tennessee (เทน์เน์สซ้ำ)่

วตัถุดุ้บิั ใชัข้า้วโพิด์ (อยา่งน้์อย 51%) และธิ์ญัพิชืัอื�น์ๆ

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

เชัน่์เด์ย่วกั้บัเบัอริเ์บัิ�น์ เวน้์แต่วา่สามาริถึก้ลั�น์และบัม่ใน์เทน์เน์สซ้ำไ่ด์เ้ท่านั์�น์ และสรุิาก้ลั�น์ท่�
ผู้ลติข่�น์ใหมจ่ะผู่้าน์ตัวก้ริองถ่ึาน์ไมเ้มเปิิ� ลก่้อน์ก้าริบัม่

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Tennessee     

ชนิีด้ Rye (ไริย)์

วตัถุดุ้บิั ใชัข้า้วไริย ์(อยา่งน้์อย 51%) และธิ์ญัพิชืัอื�น์ๆ

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

ก้ลั�น์ใหม้แ่ริงด์ก่้ริแ่อลก้อฮอลต์ำ�า ใน์ถัึงไมโ้อ๊คใหม ่สามาริถึทำาได์ท้กุ้ท่�ใน์สหริฐัอเมริกิ้า  
มก่้าริผู้สม

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Rye   

ว้สิูกี�อ่�นๆ 

ชนิีด้ ไอริแ์ลน์ด์ ์แคน์าด์า ญ่�ปุิ�น์ 
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รมัุ่แครบิีเบียีน

วตัถุดุ้บิั อ้อย (น์ำ�าอ้อย ก้าก้น์ำ�าตาล)

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

มตั่วเลอืก้วตัถึดุ์บิั ก้าริหมกั้แอลก้อฮอล ์ตัวเลอืก้สติล ความแริงของแอลก้อฮอลจ์าก้ 
ก้าริก้ลั�น์ บัม่ใน์ถัึงไมโ้อ๊ค ไมถ่ึกู้บัม่ มก่้าริผู้สม อาจใชัส้ค่าริาเมลหริอืไมก็่้ได์ ้มก่้าริแต่ง
ริสชัาติหวาน์ (ไมอ่นุ์ญาตเสมอไปิ)

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก

Rhum agricole (ริมัอาก้ริโิคล)์

Tequila (เตกีลั�า)

วตัถุดุ้บิั Blue agave (บัลอูะก้าเว)่

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

บัลอูะก้าเวต้่องมาจาก้พิื�น์ท่�ท่�ก้ำาหน์ด์เท่านั์�น์ เปิล่�ยน์แปิง้ใหก้้ลายเป็ิน์น์ำ�าตาลด์ว้ยความริอ้น์ 
สว่น์มาก้จะถึกู้ก้ลั�น์ใหม้แ่อลก้อฮอลด์์ก่้ริท่่�ตำ�า มก่้าริผู้สม ใชัส้ค่าริาเมล

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก 

Tequila (เตก่้ลา่), Tequila 100% agave (เตก่้ลา่ อะก้าเว ่100%)
Blanco (บัลงัโก้้)/silver (ซ้ำลิเวอริ)์ oro (โอโริ)่/joven (โฮเวน่์)/gold (โก้ลด์)์  
reposado (เริโปิซ้ำาโด์)้ añejo (อัน์เน์โฮ)่

สูรุากลัั�นที�แต�งรสูชาติ

ชนิีด้ วอ้ด์ก้้าท่�แต่งริสชัาติ จนิ์ สรุิาก้ลั�น์ริสขม ค็อก้เทลบัติเตอริ ์สไปิซ้ำร์ิมั เหลา้ลเิค่ยวริ์

ขั้ั�นีตอนีสูำาคััญ 
ในีการผลิัต

เหลา้ gin ต้องมร่ิสชัาติของผู้ลจูนิ์เปิอริเ์ป็ิน์หลกั้
วตัถึดุ์บิัสำาคัญจาก้พิฤษชัาติริสขม: เจน์เชัย่น์ ควนิิ์น์ สม้ท่�มร่ิสขม
เหลา้ลเิค่ยวริต้์องมก่้าริแต่งริสชัาติใหห้วาน์ 
เหลา้ลเิค่ยวริส์ามาริถึผู้ลติโด์ยใชัไ้ด์ทั้�งสรุิาก้ลั�น์ท่�เต็มไปิด์ว้ยริสชัาติหริอืไมม่ก่้ลิ�น์
คริม่ 

คัำาศัพท์ที�สูำาคััญ 
บันีฉลัาก

London Dry Gin (ลอน์ด์อน์ด์ริายจนิ์) 

ไว้นป์รุงแต�งด้ว้ยสูมุุ่นไพร

ชนิีด้ Vermouth (เวอริมุ์ต)

องค์ัประกอบัการผลิัต
ที�สูำาคััญ

ไวน์์ สรุิาก้ลั�น์หลกั้ มก่้าริแต่งริสชัาติ (บัางอยา่งมร่ิสขม) เติมน์ำ�าตาล ใชัส้ค่าริาเมล
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ผลัลััพธ์ก์ารเรยีนรูที้� 3
ริูห้ลกั้ก้าริท่�ใชัใ้น์ก้าริผู้ลติค็อก้เทลท่�สมด์ลุและสามาริถึริะบุัชัื�อตริะก้ลูค็อก้เทลหลกั้ๆ 

เกณฑ์์การประเมุ่นิ
1. ริะบุัมาตริวดั์สองชุัด์ท่�ใชัผู้้ลติค็อก้เทลท่�มค่วามสมด์ลุ 
2. ริะบุัชัื�อตริะก้ลูค็อก้เทลหลกั้ทั�งส่�และสามาริถึยก้ตัวอยา่งจาก้แต่ละตริะก้ลู

ขอบีเขตเกณฑ์์การประเมุ่นิ

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 1: คัวิามิสี่มิดลุ

มาตรวดั้สูองชุด้ ความเขม้ขน้์ (strong) เปิริย่บัเท่ยบักั้บั ความเบัาบัาง (weak)
ริสขมและ/หริอืความเปิริ่�ยว เปิริย่บัเท่ยบักั้บั ริสหวาน์

ขอบเขตเกณฑ์์การประเมินิทีี่� 2: ตระกล้ค็ัอกเที่ล

ค็ัอกเทลัที�ม ี
สูรุากลัั�นีโด้ด้เด้น่ี 
(spirit-forward) 

Old Fashioned (โอลด์์แฟชัั�น์), Sazerac (ซ้ำาเซ้ำริคั), Rusty Nail (ริสัต่�เน์ล),  
Manhattan (แมน์ฮตัตัน์), Martini (มาริติ์น่์�), Negroni (เน์โก้ริน่์)

เด้อะชอรท์ซาวเออร ์
(the short sour)

Pisco Sour (พิิสโก้้ซ้ำาวเออริ)์, Whiskey Sour (วสิก่้�ซ้ำาวเออริ)์, Daiquiri (ได์กิ้ริ)ิ,  
Sidecar (ไซ้ำด์ค์าริ)์, Margarita (มาริก์้าริต้ิา), Clover Club (โคลเวอริค์ลบัั) 

เด้อะไฮบัอลั  
(The highball)

Cuba Libre (คิวบัาลเิบัริ), Greyhound (เก้ริยฮ์าวด์)์, Horse's Neck (ฮอริส์เน็์ค)

เด้อะลัองซาวเออร ์
(The long sour)

Tom Collins (ทอมคอลลิน์ส)์, Paloma (ปิาโลมา), French 75 (เฟริน์ชั ์75),  
Mojito (โมฮโิต้), Singapore Sling (สงิคโปิริส์ลงิ)
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3
ตัวอยา่งรายการสูรุาสูำาหรบััทด้ลัองชมิ 

● A Vodka (วอ้ด์ก้้า)
● A VSOP Cognac (VSOP คอน์ยคั) 
● A peated Single Malt Scotch Whisky (ซ้ำงิเกิ้ลมอลต์สก็้อตชัว์สิก่้�ริมควนั์ด์นิ์พิท่) 
● An unpeated Single Malt Scotch Whisky (ซ้ำงิเกิ้ลมอลต์สก็้อตชัว์สิก่้�ไมร่ิมควนั์ด์นิ์พิท่)
● A Bourbon (เบัอริเ์บัิ�น์)
● Two molasses-based rums (ริมัก้าก้น์ำ�าตาลสองชันิ์ด์)  
● A 100% Agave Blanco Tequila (บัลงัโก้้เตก่้ลา่อะก้าเว ่100%)  
● A London Dry Gin (ลอน์ด์อน์ด์ริายจนิ์)
● A Vermouth (เวอริมุ์ต) 
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4
คัำา�นีะนีำา�ลัะ�นีวทางในีการสูอบั 

การจุดัการเกี�ยว้กับีการสูอบี
ก้าริสอบัถึกู้จดั์ก้าริโด์ยผูู้ส้อน์ท่�ได์ร้ิบััอนุ์ญาต (APP) จาก้ WSET ผูู้ส้อน์ (APP) ต้องปิฏิิบัติัตามน์โยบัายและขั�น์ตอน์ของ 
WSET ท่�ก้ำาหน์ด์ไวใ้น์คู่มอื APP

ว้ธิ์กีารประเมุ่นิ
ผูู้้สมคัริเริย่น์หลัก้สูตริปิริะก้าศน่์ยบััตริด์้าน์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์ับั 1 โด์ย WSET จะถึกู้ปิริะเมนิ์โด์ย ก้าริสอบัปิรินั์ยทางทฎษฎ่ 
แบับัปิิด์หนั์งสอืโด์ยมจ่ำาน์วน์ทั�งหมด์ 30 ขอ้และใชัเ้วลาทำาขอ้สอบัไมเ่กิ้น์ 45 น์าท่ คำาถึามแต่ละขอ้มค่ำาตอบัท่�ถึกู้ต้องเพิย่ง 
คำาตอบัเด์ย่วซ้ำ่�งควริริะบุัไวใ้น์ (ก้) ก้ริะด์าษคำาตอบัท่�อ่าน์ได์จ้าก้คอมพิวิเตอริ ์หริอื (ข) คอมพิวิเตอริ/์อุปิก้ริณ์์อื�น์ๆ ข่�น์อยูกั่้บั
วธิิ์ก่้าริสง่ก้าริปิริะเมนิ์ คำาแน์ะน์ำาแบับัเต็มเก่้�ยวกั้บัวธิิ์ก่้าริทำาแบับัทด์สอบัจะได์ร้ิบััใน์วนั์ท่�ทำาก้าริสอบั 

คำาถึามแต่ละขอ้มค่่าหน่์�งคะแน์น์และจะไมม่ก่้าริหกั้คะแน์น์ออก้ใน์ก้ริณ่์ท่�ผูู้ส้อบัตอบัคำาถึามผู้ดิ์ ผูู้ส้มคัริเริย่น์จำาเป็ิน์ต้อง
ทำาขอ้สอบัใหไ้ด์อ้ยา่งน้์อยท่�สดุ์ 70 เปิอริเ์ซ้ำน็์ต์เพิื�อท่�จะผู้า่น์หลกั้สตูริ

เกี�ยว้กับีการสูอบีของหลัักสูตูรประกาศนียบีตัรด้านสูรุากลัั�น ระดับี 1 โดย WSET
ขอ้สอบัทั�งหมด์อ้างอิงจาก้ผู้ลลพัิธิ์ก์้าริเริย่น์รูิท่้�เผู้ยแพิริแ่ละเอก้สาริก้าริสอบัจะถึกู้ริวบัริวมอยา่งริอบัคอบัเพิื�อสะท้อน์
เนื์�อหาน่์� เอก้สาริปิริะก้อบัก้าริเริย่น์ท่�แน์ะน์ำา (ความริูเ้บัื�องต้น์เก่้�ยวกั้บัสรุิาก้ลั�น์) ปิริะก้อบัด์ว้ยขอ้มูลท่�จำาเป็ิน์ใน์ก้าริตอบั
คำาถึามเหลา่น่์�

 โด์ยตาริางด์า้น์ลา่งแสด์งถ่ึงค่าน์ำ�าหนั์ก้คะแน์น์ของขอ้สอบั

ผลัลััพธ์ก์ารเรยีนรู้ คำาถามุ่ปรนยั  
(1 คะแนนต�อคำาถามุ่)

1 5

2 20

3 5

30 คะแนน
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5 
ระเบัยีบัปฏิบัติัในีการสูอบั

1  ขอ้กำาหนดในการเขา้สูอบี

1.1  คณุ์สมบัติัใน์ก้าริสอบั
1.1.1  ผูู้ส้มคัริสอบัหลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET จะต้องมอ่ายุไมต่ำ�าก้วา่เก้ณ์ฑ์ต์าม

ก้ฎหมายวา่ด์ว้ยก้าริซ้ำื�อเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอลใ์น์ปิริะเทศท่�ผูู้ส้มคัริจะทำาก้าริสอบัหริอืสมคัริสอบัใน์ฐาน์ะ
นั์ก้เริย่น์ท่�ลงเริย่น์หลกั้สตูริแบับัเต็มเวลาหริอื ได์ร้ิบััก้าริอนุ์ญาตจาก้ผูู้้ปิก้คริองตามก้ฎหมาย

1.1.2  ไมม่ข่อ้หา้มใด์ๆ ท่�ผูู้้สมคัริจะสมคัริหลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET พิริอ้มกั้น์กั้บั
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริอื�น์ๆ

1.1.3  ผูู้้สมคัริท่�มอ่ายุตำ�าก้วา่อายุตามก้ฎหมายวา่ด์้วยก้าริซ้ำื�อเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอล์ใน์ปิริะเทศท่�ผูู้้สมคัริจะทำา 
ก้าริสอบัหริอื ผูู้้สมคัริท่�เลือก้จะไมท่ด์ลองชัมิเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอล์ด์้วยเหตผุู้ลด์้าน์สขุภาพิหริอืศาสน์า  
ผูู้้สมคัริด์ังก้ล่าวจะไมไ่ด์้ริบััอนุ์ญาตใหท้ด์ลองชัมิเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอล์ใน์ริะหวา่งหลัก้สตูริ ถ่ึงก้ริะนั์�น์ 
ผูู้ส้มคัริยงัสามาริถึลงทะเบัย่น์เริย่น์และผู้า่น์หลกั้สตูริได์ ้ 

1.2  ขอ้แน์ะน์ำาก่้อน์ก้าริเริย่น์
1.2.1  ผูู้ส้มคัริไมจ่ำาเป็ิน์ต้องมค่วามรูิห้ริอืปิริะสบัก้าริณ์์เก่้�ยวกั้บัเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอลม์าก่้อน์ 

1.2.2  ผูู้ส้มคัริท่�ใชัภ้าษาอังก้ฤษซ้ำ่�งไมใ่ชัภ่าษาแริก้ขอแน์ะน์ำาอยา่งยิ�งใหม้ค่ะแน์น์ IELTS ท่� 6 คะแน์น์ข่�น์ไปิหริอื
สามาริถึแสด์งใหเ้หน็์ถ่ึงริะด์บััความสามาริถึท่�เท่ยบัเท่า 

1.2.3  ผูู้ส้มคัริท่�ใชัภ้าษาอื�น์ควริมร่ิะด์บััความสามาริถึใน์ก้าริอ่าน์และเขย่น์เท่ยบัเท่าสำาหริบััภาษาท่�ใชัใ้น์ก้าริสอบั 

2  รูปแบีบีแลัะผลัลััพธ์์

2.1  หลัก้สูตริปิริะก้าศน่์ยบััตริด์้าน์สุริาก้ลั�น์ ริะด์ับั 1 โด์ย WSET ปิริะเมิน์ก้าริสอบัโด์ยข้อสอบัปิรินั์ยทางทฤษฎ่ 
แบับัปิิด์หนั์งสอื มเ่วลา 45 น์าท่ใน์ก้าริทำาขอ้สอบั โด์ยมค่ำาถึามทั�งหมด์ 30 ขอ้ มค่ะแน์น์ขอ้ละหน่์�งคะแน์น์

2.2  ผู้ลสอบัจะถึกู้ปิริะก้าศโด์ย WSET Awards ตามเงื�อน์ไขด์า้น์ลา่ง:

● WSET จะออก้ผู้ลคะแน์น์ของผูู้้สมคัริทั�งหมด์แลว้สง่ไปิยงัผูู้ส้อน์ (APP) เพิื�อด์ำาเนิ์น์ก้าริแจง้ผู้ลสอบัใหผูู้้ส้มคัริ
แต่ละคน์ เมื�อ WSET ได์ร้ิบััขอ้สอบัแลว้จะใชัเ้วลาภายใน์สองสปัิด์าหส์ำาหริบััก้าริออก้ผู้ลคะแน์น์

● หลงัจาก้นั์�น์ WSET จะสง่จด์หมายบันั์ท่ก้แสด์งคะแน์น์ของผูู้้สมคัริและปิริะก้าศน่์ยบัตัริใหผูู้้ส้อน์ (APP) ทาง
ไปิริษณ่์ย ์เพิื�อด์ำาเนิ์น์ก้าริสง่ต่อไปิยงัผูู้ส้มคัริแต่ละคน์ 

2.3  ผู้ลสอบัจะถึกู้แบัง่ริะด์บััเก้ริด์ด์งัต่อไปิน่์�

คะแน์น์ 70% หริอืสงูก้วา่ ผู้า่น์ 

คะแน์น์ 69% หริอืตำ�าก้วา่ ไมผู่้า่น์

WSET ขอสงวน์สทิธิ์ิ�ใน์ก้าริเปิล่�ยน์แปิลงเก้ณ์ฑ์เ์ก้ริด์ท่�เผู้ยแพิริ่
ขา้งต้น์
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3  การปรบัีเปลีั�ยนตามุ่คว้ามุ่เหมุ่าะสูมุ่

3.1  สำาหริบััผูู้้สอบัท่�ม่ความต้องก้าริพิิเศษใด์ๆ เก่้�ยวกั้บัก้าริสอบัและม่หนั์งสือริบััริองส่วน์บุัคคล จะต้องแจ้งให ้
เจา้หน้์าท่�และผูู้้สอน์ทริาบัถ่ึงความต้องก้ารินั์�น์ๆ ณ์ วนั์เวลาท่�ลงทะเบัย่น์เริย่น์ ผูู้ส้มคัริสอบัและเจา้หน้์าท่�สามาริถึ
ติด์ต่อเพิื�อหาขอ้มูลเพิิ�มเติมได์ท่้� WSET

3.2  WSET มน่์โยบัายเก่้�ยวกั้บัผูู้ส้มคัริด์งัก้ลา่ววา่จะต้องไมไ่ด์ร้ิบััความเสย่เปิริย่บัใด์ๆ ริะหวา่งก้าริสอบั ผูู้ส้มคัริสอบั
มห่น้์าท่�แจง้ผูู้ส้อน์ (APP) สำาหริบััความต้องก้าริพิเิศษใด์ๆ ใน์ก้าริสอบั ณ์ วนั์เวลาท่�ลงทะเบัย่น์เริย่น์

4  การสูอบีซ่�อมุ่

4.1  ผูู้ส้มคัริสอบัสามาริถึสอบัซ้ำอ่มได์ใ้น์ก้ริณ่์ท่�สอบัไมผู่้า่น์ โด์ยไมม่ก่้าริจำากั้ด์จำาน์วน์คริั�งใน์ก้าริสอบัซ้ำอ่ม
4.2  ผูู้ส้มคัริท่�สอบัผู้า่น์แลว้ไมส่ามาริถึทำาก้าริสอบัใหมเ่พิื�อปิริบััปิริงุเก้ริด์ของตน์ได์้

5  ขั�นตอนแลัะขอ้กำาหนดในการสูอบี

5.1  โด์ยก้าริลงทะเบัย่น์สำาหริบััก้าริสอบั WSET ผูู้ส้มคัริยอมริบััเงื�อน์ไขต่อไปิน่์�: 
● ผูู้ส้มคัริจะต้องไมเ่ก่้�ยวขอ้งกั้บัก้าริปิฏิิบัติัท่�ไมเ่ป็ิน์ธิ์ริริมหริอืไมส่จุริติใน์สว่น์ใด์สว่น์หน่์�งของก้าริสอบั ก้าริทจุริติ 

ต่อหน้์าท่�หริอืก้าริปิริะพิฤติมชิัอบัจะได์้ริบััก้าริตริวจสอบัตามน์โยบัาย WSET ท่�เผู้ยแพิริแ่ละอาจน์ำาไปิสู ่
ก้าริลงโทษริวมถ่ึงก้าริตัด์สทิธิ์ิ�จาก้ก้าริสอบั

● ก่้อน์ก้าริสอบั ผูู้้สมคัริทกุ้คน์จะต้องแสด์งหลกั้ฐาน์ยนื์ยนั์ตัวตน์ใน์ริปูิแบับัของบัตัริปิริะจำาตัวท่�มร่ิปูิถ่ึาย
● ก้าริสอบัจะต้องเสริจ็สิ�น์ใน์เวลาท่�ก้ำาหน์ด์
● หา้มมเ่อก้สาริอ้างอิงทกุ้ชันิ์ด์ใน์คริอบัคริอง
● เมื�อริบััทริาบัขอ้ก้ำาหน์ด์ใน์ก้าริสอบัแลว้ ผูู้ส้อบัหา้มพูิด์คยุหริอืสื�อสาริด์ว้ยวธิิ์ใ่ด์ๆ กั้บัผูู้ส้อบัคน์อื�น์ๆ จน์ก้วา่จะ

ออก้จาก้หอ้งสอบัหริอืมก่้าริปิริะก้าศสิ�น์สดุ์ก้าริสอบั
● ใน์ริะหวา่งก้าริสอบั ผูู้้เขา้สอบัจะได์ร้ิบััอนุ์ญาตใหม้ส่ิ�งของต่อไปิน่์�เท่านั์�น์ ได์แ้ก่้ ปิาก้ก้า ด์นิ์สอ ยางลบั และน์ำ�าด์ื�ม 
● ผูู้ส้อบัไมส่ามาริถึถ่ึายริปูิเอก้สาริก้าริสอบั เปิิด์เผู้ยเนื์�อหาภายใน์ขอ้สอบัใหกั้้บัผูู้อื้�น์ หริอืก้ริะทำาก้าริคัด์ลอก้หริอื

ทำาซ้ำำ�าใน์ริปูิแบับัใด์ๆ หา้มใชัอุ้ปิก้ริณ์์อิเลก็้ทริอนิ์ก้สท์กุ้ชันิ์ด์น์อก้เหนื์อจาก้คอมพิวิเตอริห์ริอือุปิก้ริณ์์พิก้พิาท่�ใชั้
ใน์ก้าริสอบั

● ต้องปิิด์โทริศัพิท์มอืถืึอ (ท่�ไมไ่ด์ใ้ชัใ้น์บัริบิัทก้าริคมุสอบัริะยะไก้ล) และวางใหพ้ิน้์สายตา หา่งจาก้โต๊ะสอบั
● หา้มใชั ้“อุปิก้ริณ์์เตือน์ชันิ์ด์สง่เสย่งด์งั” ใน์น์าฬิิก้าทกุ้ชันิ์ด์

การสอบแบบตััวต่ัอตััว
● ผูู้ส้อบัไมส่ามาริถึออก้จาก้หอ้งสอบัได์จ้น์ก้วา่จะผู้า่น์พิน้์ 15 น์าท่แริก้ของก้าริสอบั
● ผูู้้สอบัท่�มาถ่ึงหอ้งสอบัภายหลังเวลาเริิ�มต้น์สอบัท่�เผู้ยแพิริไ่ปิแล้วจะไมไ่ด์้ริบััอนุ์ญาตใหส้อบัหาก้มผูู่้้สอบั 

คน์ใด์คน์หน่์�งทำาขอ้สอบัเสริจ็สิ�น์และออก้จาก้หอ้งสอบัเป็ิน์ท่�เริย่บัริอ้ยแลว้
● ผูู้ส้อบัท่�มาสายอาจจะได์ร้ิบััอนุ์ญาตเขา้หอ้งสอบัได์ ้ข่�น์อยูกั่้บัด์ลุพินิิ์จของผูู้้คมุสอบัและต้องไมส่ง่ผู้ลก้ริะทบัใด์ๆ  

ต่อผูู้เ้ขา้สอบัท่าน์อื�น์ๆ ถ่ึงก้ริะนั์�น์ใน์สถึาน์ก้าริณ์์ปิก้ติแลว้ผูู้ส้อบัจะไมไ่ด์ร้ิบััอนุ์ญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบัถ้ึามาสาย
เกิ้น์ก้วา่ 30 น์าท่หลงัจาก้เวลาเริิ�มต้น์สอบัท่�เผู้ยแพิริไ่ปิแลว้

● เมื�อก้าริสอบัได์เ้ริิ�มต้น์ข่�น์ ผูู้ส้อบัไมส่ามาริถึออก้จาก้หอ้งสอบัและก้ลบััเขา้มาได์ใ้หมไ่ด์น้์อก้จาก้จะมผูู่้ค้มุสอบั
ติด์ตามไปิด์ว้ยตลอด์ริะยะเวลาท่�ออก้จาก้หอ้งสอบั

● ผูู้้สอบัท่�ทำาข้อสอบัเสริจ็เริย่บัริอ้ยแล้วสามาริถึออก้จาก้หอ้งสอบัได์้ก่้อน์ 10 น์าท่สุด์ท้ายของเวลาใน์ 
ก้าริสอบั ทั�งน่์�เพิื�อไม่ใหเ้ป็ิน์ก้าริริบัก้วน์ผูู้้สอบัคน์อื�น์ๆ และหา้มไม่ใหก้้ลับัเข้าหอ้งสอบัอ่ก้

● ผูู้ค้มุสอบัไมส่ามาริถึใหค้ำาแน์ะน์ำา แปิล หริอืแสด์งความคิด์เหน็์ใด์ๆ เก่้�ยวกั้บัคำาถึามใน์ขอ้สอบั
● ผูู้ส้อบัคน์ใด์ท่�สงสยัวา่ปิริะพิฤติมชิัอบัจะถึกู้เชัญิใหอ้อก้จาก้หอ้งสอบัทัน์ท่
● หา้มน์ำาก้ริะด์าษคำาถึามออก้จาก้หอ้งสอบัโด์ยเด์็ด์ขาด์ ผูู้้สอบัคน์ใด์ท่�ไม่ได์้ส่งก้ริะด์าษคำาถึามพิริอ้มกั้บั 

ก้ริะด์าษคำาตอบัจะถึกู้ตัด์สนิ์วา่มค่วามผู้ดิ์ฐาน์ทจุริติใน์ก้าริสอบั
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การคุมุสอบระยะไกล
● คำาแน์ะน์ำาท่�ชัดั์เจน์เก่้�ยวกั้บัวธิิ์จ่ดั์ก้าริก้าริสอบัท่�ควบัคมุจาก้ริะยะไก้ลและขอ้บังัคับัท่�เก่้�ยวขอ้งจะมอบัใหกั้้บั 

ผูู้ส้มคัริท่�เก่้�ยวขอ้งลว่งหน้์าก่้อน์ก้าริสอบั
5.2  ผูู้ส้อบัต้องปิฏิิบัติัตามคำาแน์ะน์ำาของผูู้ค้มุสอบั ก้าริไมป่ิฏิิบัติัตามคำาแน์ะน์ำาอาจทำาใหผู้้ลก้าริสอบัของผูู้ส้มคัรินั์�น์เป็ิน์ 

โมฆะ
5.3  WSET ขอสงวน์สทิธิ์ิ�ใน์ก้าริยก้เวน้์ผูู้ส้มคัริอยา่งถึาวริหาก้มค่วามผิู้ด์ฐาน์ปิริะพิฤติมชิัอบัจาก้คณุ์สมบัติัของ WSET

5.4  ก้ริะด์าษคำาถึามและก้ริะด์าษคำาตอบัเป็ิน์ทริพัิยส์นิ์ของ WSET และจะไมส่ง่คืน์ก้ลบััใหผูู้้ส้อบัแต่อยา่งใด์

6  คำารอ้งขอคว้ามุ่คิดเห็น คำารอ้งขอพจิุารณาผลัคะแนนสูอบี แลัะการอุทธ์รณ์

6.1  ผูู้ส้มคัริท่�มค่วามต้องก้าริจะใหพ้ิจิาริณ์าผู้ลคะแน์น์สอบัอ่ก้คริั�งหริอืต้องก้าริความเหน็์เก่้�ยวกั้บัผู้ลคะแน์น์สอบัจะ
ต้องติด์ต่อผูู้ส้อน์ (APP) เพิื�อริบััแบับัฟอริม์ แบับัฟอริม์จะต้องถึกู้ก้ริอก้ใหเ้ริย่บัริอ้ยและน์ำาสง่ไปิยงั WSET พิริอ้ม
ชัำาริะค่าธิ์ริริมเน่์ยมใน์ก้าริริอ้งขอภายใน์หก้สปัิด์าหห์ลงัวนั์สอบั คำาริอ้งใด์ๆ ท่�ได์ร้ิบััภายน์อก้ก้ริอบัเวลาด์งัก้ลา่วจะ
ไมถ่ึกู้พิจิาริณ์า ผู้ลของคำาริอ้งจะถึกู้ปิริะก้าศภายใน์สองสปัิด์าหห์ลงัจาก้ WSET ได์ร้ิบััคำาริอ้งนั์�น์แลว้

6.2  ผูู้ส้มคัริคน์ใด์ท่�ไมพ่ิอใจผู้ลของคำาริอ้งท่�เก่้�ยวกั้บัก้าริสอบัควริติด์ต่อผูู้ส้อน์ (APP) และขอ Appeal against 
Enquiry Application Form (แบับัฟอริม์อุทธิ์ริณ์์) หลังจาก้ก้ริอก้ริายละเอ่ยด์เริย่บัริอ้ยแล้วจะต้องน์ำาส่ง 
แบับัฟอริม์ไปิยงั WSET พิริอ้มชัำาริะค่าธิ์ริริมเน่์ยมตามความเหมาะสมภายใน์ 10 วนั์ของเวลาทำาก้าริหลังจาก้ 
วนั์ปิริะก้าศผู้ลคำาริอ้งขอพิจิาริณ์าเก่้�ยวกั้บัก้าริสอบันั์�น์ๆ ก้าริอุทธิ์ริณ์์ใด์ๆ ท่�ได์ร้ิบััภายน์อก้ก้ริอบัเวลาด์งัก้ลา่ว 
จะไมถ่ึกู้พิจิาริณ์า ผู้ลของคำาอุทธิ์ริณ์์จะถึกู้ปิริะก้าศภายใน์สองสปัิด์าหห์ลงัจาก้ WSET ได์ร้ิบััคำาอุทธิ์ริณ์์นั์�น์แลว้

7  คว้ามุ่พงึพอใจุของผู้สูมุ่คัร

7.1  ถ้ึาผูู้ส้มคัริมเ่ริื�องริอ้งเริย่น์ใด์ๆ เก่้�ยวกั้บัผูู้ส้อน์ (APP) เชัน่์ ก้าริบัริกิ้าริท่�ควริจะได์ร้ิบัั หริอืก้าริปิฏิิบัติัไมต่ริง
มาตริฐาน์ของเงื�อน์ไขก้าริจดั์ก้าริ ก้าริสอน์ หริอืก้าริจดั์สอบั ผูู้ส้มคัริควริริอ้งเริย่น์ไปิยงัผูู้ส้อน์ (APP) ใน์เบัื�องต้น์ 
หาก้เริื�องด์งัก้ลา่วยงัไมไ่ด์ร้ิบััก้าริแก้้ไขใหเ้ป็ิน์ไปิตามความพิง่พิอใจของผูู้ส้มคัริ ผูู้ส้มคัริสามาริถึริอ้งเริย่น์ไปิยงั 
ท่มปิริะกั้น์คณุ์ภาพิของเริา โด์ยสง่อ่เมลไปิท่� qa@wsetglobal.com ทกุ้ๆ คำาริอ้งเริย่น์จะถึกู้เก็้บัเป็ิน์ความลบัั  
แต่ถ่ึงก้ริะนั์�น์ WSET ไมส่ามาริถึตอบัริบััคำาริอ้งเริย่น์ท่�ไมร่ิะบุัตัวตน์ได์้

8  ขั�นตอนทั�ว้ไป

8.1  WSET มค่วามคาด์หวงัอยา่งสมเหตสุมผู้ลวา่พินั์ก้งาน์และผูู้ท่้�เป็ิน์ตัวแทน์ของ WSET ใน์ก้าริเป็ิน์ผูู้ส้อน์ (APP)  
ของเริาจะได์้ริบััก้าริปิฏิิบััติอย่างมืออาชัพ่ิและด์้วยความเคาริพิใน์ขณ์ะท่�พิวก้เขาปิฏิิบััติงาน์ พิฤติก้ริริมท่� 
ไมเ่หมาะสมริวมถ่ึงก้าริล่วงละเมดิ์ทางวาจาหริอืทางริา่งก้าย ก้าริเริย่ก้ริอ้งอยา่งต่อเนื์�องหริอืไมเ่ป็ิน์ความจริงิ  
หริอืก้าริคกุ้คามท่�ก่้อใหเ้กิ้ด์ความเคริย่ด์ต่อเจา้หน้์าท่�จะถืึอวา่เป็ิน์ก้าริปิริะพิฤติมชิัอบัและอาจน์ำาไปิสูก่้าริยก้เวน้์
อยา่งถึาวริจาก้คณุ์สมบัติัของ WSET  

9  ระเบียีบีปฏิิบีติัในการสูอบี

9.1  WSET สงวน์สทิธิ์ิ�ใน์ก้าริเพิิ�มเติมหริอืปิริบััเปิล่�ยน์ก้ฎริะเบัย่บัต่างๆ เหลา่น่์�ตามความสมควริ
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6 
เกี�ยวกับัหลัักสูตูรคัณุวุฒิต่ิางๆ ขั้อง WSET

WSET มห่ลกั้สตูริคณุ์วุฒิท่ิ�คริอบัคลมุเก่้�ยวกั้บัสาเก้ ไวน์์ และสรุิาก้ลั�น์ โด์ยมห่ลกั้สตูริทั�งหมด์ด์งัน่์�

หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์ไวน์์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET® (600/1504/4)
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์ไวน์์ ริะด์บัั 2 โด์ย WSET® (603/4432/5) 
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์ไวน์์ ริะด์บัั 3 โด์ย WSET® (601/6352/5)
ปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์ไวน์์ ริะด์บัั 4 โด์ย WSET® 

หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET® (600/1501/9)
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 2 โด์ย WSET® (600/1507/X)
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สรุิาก้ลั�น์ ริะด์บัั 3 โด์ย WSET® 

หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สาเก้ ริะด์บัั 1 โด์ย WSET® (603/2051/5)
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์สาเก้ ริะด์บัั 3 โด์ย WSET® (603/2066/7)

หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์เบัย่ริ ์ริะด์บัั 1 โด์ย WSET® (เปิิด์ตัวใน์ปีิ 2022)
หลกั้สตูริปิริะก้าศน่์ยบัตัริด์า้น์เบัย่ริ ์ริะด์บัั 2 โด์ย WSET® (เปิิด์ตัวใน์ปีิ 2022)

สามาริถึหาขอ้มูลเพิิ�มเติ�มเก่้�ยวกั้บัหลกั้สตูริต่างๆ ได์ท่้�เวบ็ัไซ้ำต์ของ WSET ท่� wsetglobal.com 

ระเบียีบีปฏิิบีติั
WSET ได์้ริบััก้าริยอมริบััวา่เป็ิน์องค์ก้ริท่�มอบัริางวลัโด์ย Ofqual ซ้ำ่�งเป็ิน์หน่์วยงาน์ก้ำากั้บัด์ูแลด์้าน์คณุ์สมบััติและก้าริสอบั
ภาษาอังก้ฤษ ใน์ก้ริณ่์ท่�เป็ิน์ไปิได์้ หมายเลขก้าริริบััริองของ Ofqual จะแสด์งอยูถั่ึด์จาก้หวัขอ้คณุ์สมบััติด์้าน์บัน์

WSET มร่ิะบับัควบัคมุก้าริจดั์ก้าริคณุ์ภาพิซ้ำ่�งด์ำาเนิ์น์งาน์ตามมาตริฐาน์ของ BS EN ISO 9001 สำาหริบััก้าริจดั์ก้าริ 
ด์า้น์หลกั้สตูริและริะเบัย่บัเก่้�ยวกั้บัก้าริสอบัใน์เริื�องความริูข้องผู้ลติภัณ์ฑ์แ์ละทัก้ษะก้าริทด์ลองชัมิเคริื�องด์ื�มแอลก้อฮอล์

นโยบีายเร่�องคว้ามุ่เท�าเทียมุ่แลัะคว้ามุ่หลัากหลัาย
WSET ใหก้้าริสนั์บัสนุ์น์หลกั้ก้าริของความเท่าเท่ยมและหลาก้หลายอยา่งเต็มท่�และมห่น้์าท่�ริบััผู้ดิ์ชัอบัเพิื�อใหแ้น่์ใจวา่ผูู้ส้มคัริ
หลกั้สตูริทั�งหมด์จะได์ร้ิบััก้าริปิฏิิบัติัอยา่งยุติธิ์ริริมบัน์พิื�น์ฐาน์ความเท่าเท่ยม สามาริถึขอริบััสำาเน์าน์โยบัายความหลาก้หลาย
และความเท่าเท่ยมได์จ้าก้ท่มปิริะกั้น์คณุ์ภาพิ โด์ยสง่อ่เมลไปิท่� qa@wsetglobal.com
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คำาแถลังเร่�องการให้บีรกิารลักูค้า
ขอบัเขตก้าริใหบ้ัริกิ้าริและคณุ์ภาพิท่�ลกู้ค้าพิง่จะได์ร้ิบััจาก้ WSET นั์�น์ถึกู้ต่พิมิพิอ์ยูใ่น์คำาแถึลงเริื�องก้าริใหบ้ัริกิ้าริลกู้ค้า 
สามาริถึขอริบััสำาเน์าได์จ้าก้ท่มปิริะกั้น์คณุ์ภาพิโด์ยสง่อ่เมลไปิท่� qa@wsetglobal.com

ใน์ก้ริณ่์ท่�เกิ้ด์ความไมพ่ิอใจใน์ก้าริบัริกิ้าริท่�ได์ร้ิบัั ก้ริณุ์าติด์ต่อ APP ของท่าน์ก่้อน์ใน์เบัื�องต้น์ หาก้ไมไ่ด์ร้ิบััก้าริแก้้ไขปัิญหา  
โปิริด์ติด์ต่อท่มปิริะกั้น์คณุ์ภาพิโด์ยสง่อ่เมลไปิท่� qa@wsetglobal.com 

รางว้ลัั WSET
ผูู้้สมัคริท่�ม่คะแน์น์ท่�โด์ด์เด์่น์ใน์ก้าริสอบัอาจม่สิทธิ์ิ�ได์้ริบััริางวัลและจะได์้ริบััก้าริติด์ต่อจาก้ WSET หาก้จำาเป็ิน์ สำาหริบัั 
ริายละเอ่ยด์เพิิ�มเติมเก่้�ยวกั้บัริางวลั โปิริด์ไปิท่�: https://www.wsetglobal.com/about-us/awards-bursaries/
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