
รายละเอียดเกณฑ์การประกวด 
การประกวดแข่งขันการท าอาหาร “เมนูสร้างสรรค์จากเส้นหม่ีซั่ว” 

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนล่าง 
  
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 
 -ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน ๓ คน / ทีม 
 -ระดับอุดมศึกษา               จ านวน ๓ คน / ทีม 
 -ระดับประชาชนทั่วไป             จ านวน ๓ คน / ทีม   
 วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
              - ผู้เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.psru.ac.th/home.php 
       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี ่คุณศราวุฒิ โค้วสกุล ๐๙๐-๖๘๕๔๓๘๕  
      - ส่งใบสมัครต้ังแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
                ได้ที ่ E-mail : Khowsakul_sarawut@hotmail.com  

 - ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสม รวมถึงอุปกรณ์ และภาชนะต่าง ๆ มาเองได้แก่     
   กระทะ เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า ถ้วย ชาม ทัพพี เป็นต้น 

  - ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน ห้ามปรุง หั่น ลวกวัตถุดิบมาก่อน 
  - เตรียมผลงานจัดแสดง ๑ ชุด และส าหรับกรรมการตัดสิน ๑ ชุด 
  - ติดป้ายชื่อทีม  โรงเรียน  ของผู้เข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัดแสดง ผลงานในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
                  - จัดท าแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการท า   
  - ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
 วัน เวลาและสถานที่ 
  - เข้าร่วมแข่งขัน วันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
              - เวลา o๘.oo – ๑๖.oo น. 
        ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ชั้น ๒ )  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

หมายเหตุ 
 - ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันทุกทีม  
 - แต่ละทีมมีเงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท 
 - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
     - รับระดับละ ๑๐ ทีม 
     - จะมีการตรวจความเรียบร้อยก่อนลงมือแข่งขัน 
 - มอบรางวัลโดย ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล หรือเชฟป้อม  
       กรรมการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์  
     -รางวัลจะน าไปมอบที ่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก   



เกณฑ์การให้คะแนน (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
 

รายละเอียด คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ 
-มีความแปลกใหม่ของเมนูอาหารและการจัดวางที่มีความโดดเด่น 

๔o 

รสชาติ ของอาหาร 
-รสชาติอาหารมีความกลมกล่อม 
-ความซับซ้อนของการปรุงอาหาร 

๓o 

ความถูกสุขลักษณะ 
-การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร  สะอาด มีการสวมหมวกและใส่ผ้ากันเปื้อน 
-กระบวนการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และวัตถุดิบ สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
-ความสะอาดของพ้ืนที่ Station ในปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานสะอาดเรียบร้อย 

๑o 

การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ อย่างประหยัดและคุ้มค่า ๑o 
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ๕ 
การน าเสนอ 
-การอธิบายถึงแนวคิดในการท าเมนูสร้างสรรค์ 

๕ 

 
          เกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลลองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลลองชนะเลิศอันดับ ๒ 
     ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ได้รับรางวัลชมเชย (จ านวน ๑ รางวัล) 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับเกียรติบัตรทุกทีม  
รางวัล  
      รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ๗,ooo  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๕,ooo  บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓,ooo  บาท 
 รางวัลชมเชย ๑,ooo  บาท (จ านวน ๑ รางวัล) 
เงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร (ถ้วยรางวัลขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรางวัลชนะเลิศ) 
 
 
 



ใบสมัคร 
การประกวดการแข่งขันการท าอาหาร ”เมนูสร้างสรรค์จากเส้นหม่ีซั่ว” 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

*********************************** 
 
              ระดับการแช่งขัน 
                                                                   นักเรียน(มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า) 
                                                                   อุดมศึกษา 
                                                                   ประชาชนทั่วไป 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ............................................................................................. ................. 
ที่อยู่.................................................................................................................................................. .................... 
โทรศัพท์.................................................................... 
 
ชื่อผู้ฝึกสอน 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล.......................................... ............  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………….............................เบอร์โทร......................................... 
 
ชื่อผู้สมัคร 
 1.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล............................................... ..........  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………….............................เบอร์โทร......................................... 
 2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล……………………………………………..  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………………. เบอร์โทร........................................ 
 3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล....................................................                                    
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………… เบอร์โทร........................................                             
 
หมายเหตุ : - ส่งใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา 

      - ส าหรับประชาชนท่ัวไปให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
      - ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในใบสมัครและถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้ในการรับเงินด้วย 
                    - ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 E-mail : Khowsakul_sarawut@hotmail.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศราวุฒิ โค้วสกุล โทรศัพท์ 09-0685-4385   คณุศรไีพร พรมชาต ิโทรศัพท์ 08-7524-1578 
 
 

 
 


