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8. การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) 
     1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  
        1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6    1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
        1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  
     2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
        2.1 จํานวนผูเขาแขงขันทีมๆละ 3 คนและสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 2 คน 
        2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน 
 1)  ระดับช้ัน  ป. 4-6  จํานวน  1  ทีม 
 2)  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จํานวน  1  ทีม  
 3)  ระดับช้ัน  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จํานวน  1  ทีม 
 4)  ระดับช้ัน ม. 4-6  จํานวน  1  ทีม  
     3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.1 สงเอกสารใหกรรมการ 1 ชุดในวันแขงขันซึ่งมีขอมูลประกอบดวยแนวความคิดความเปนมาของ  
อาหารพรอมทั้งเคร่ืองปรุงวิธีการทาเคล็ดลับความอรอยประโยชนที่นักเรียนและผูเกี่ยวของไดรับอาจมีบท
สัมภาษณสั้น ๆ ของผูเกี่ยวของพรอมภาพประกอบเพ่ือพิจารณาเผยแพร 
 3.2 จัดทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) อยางละ 1 ชนิด 
 3.3 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําทุกอยางมาเอง 
 3.4 ปฏิบัติในเวลาแขงขันทุกขั้นตอน 
 3.5 สิ่งที่เตรียมมาลวงหนาไดไดแกลางผักเนื้อสัตวทุกชนิดเฉพาะธัญพืชตมมากอนได 
 3.6 จัดสวนประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการเสริมคุณคาอาหารไดตามความเหมาะสม 
 3.7 เตรียมผลงานสําหรับแสดง 1 ชุด กรรมการ 1 ชุดจัดพรอมจําหนาย 2 ชุดและติดราคาขาย 
 3.8 จัดทําแผนพับสูตรอาหารวิธีการทําจัดทําราคาทุนคาใชจายและราคาจําหนาย 
 3.9 ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง 
 3.10หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑกําหนดไวมาตกแตงหรือประกอบผลงาน 
เพ่ิมเติมถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนท่ีได 
 3.11 อุปกรณที่จัดใหไดแกโตะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน 
 3.12 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
     4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
         4.1 การเตรียมอุปกรณ      5    คะแนน 
         4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค     10   คะแนน 
         4.3 ลักษณะอาหารและการตกแตงนารับประทาน   10   คะแนน 
         4.4 รสชาติตามประเภทของอาหารคาว    20   คะแนน 
         4.5 รสชาติตามประเภทของอาหารหวาน    20   คะแนน 
         4.6 ถูกหลักโภชนาการและอนามัย (หรือคุณคาอาหาร)   10   คะแนน 
         4.7 ความเหมาะสมของภาชนะ     5     คะแนน 
         4.8 ความประหยัด      5     คะแนน 
         4.9 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน     5     คะแนน 
         4.10 แผนพับขนาด A4 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติ   5     คะแนน 
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        4.11 การคิดตนทุน – กําไรราคาจําหนาย    5     คะแนน 
5. เกณฑการตัดสิน 

รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รอยละ 70 – 79   ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รอยละ 60 – 69   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร   

6. คณะกรรมการการแขงขัน 
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน 
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  

๖.๔ ขอควรคํานึง   
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย 
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3 

๗. สถานทีใ่นการแขงขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
    ๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ 

๘.1 ใหทีมท่ีเปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ 
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมท่ีไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด 

  ๘.๓ จัดทําเอกสารจํานวน  5 ชุดแยกเปน 
- สงในชวงเวลารายงานตัว   1  ชุด 
- แสดงไวที่โตะแสดงผลงาน  1  ชุด 
- สําหรับกรรมการตัดสิน   3  ชุด  

  ๘.๔ ในการแขงขันหามใชเตาแกส  ใหใชเตาไฟฟา (การแขงขันระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค อนุโลม
ใหใชเตาแกสได) 
    ๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป  ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 


