7. การแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีมๆละ 3 คนและสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จํานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จํานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จํานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงเอกสารใหกรรมการ 1 ชุด ในวันแขงขันซึ่งมีขอมูลประกอบดวย แนวความคิดความเปนมา
ของอาหาร พรอมทั้งเครื่องปรุงรส วิธีการทํา เคล็ดลับความอรอยประโยชนที่นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ไดรับ
อาจมีบทสัมภาษณสั้น ๆ ของผูที่เกี่ยวของ พรอมภาพประกอบ เพื่อพิจารณาเผยแพร
3.2 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําทุกอยางมาเอง
3.3 ปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน
3.4 ตกแตงผลงานสําหรับแสดง 1 ชุดกรรมการ 1 ชุด
3.5 จัดทําแผนพับสูตรอาหาร วิธีการทํา จําทําราคาทุน คาใชจาย และราคาจําหนาย
3.6 ระยะเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.7 อุปกรณจัดให ไดแก โตะวางผลงานนักเรียน
3.8 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑกําหนดไวมาตกแตงหรือประกอบผลงาน เพิ่มเติม
กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดทําในชวงเวลาที่ดําเนินการแขงขันเทานั้น
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของน้ําพริก
20 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
20 คะแนน
4.3 การเลือกใชวัตถุดิบและการใชวัสดุประหยัดคุมคา
10 คะแนน
4.4 กระบวนการทํางาน
10 คะแนน
4.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
4.6 ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
4.7 แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
10 คะแนน
4.8 การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย
10 คะแนน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา 255๙

กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลยี หนา 20

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 (ในกรณีจําเปน อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๘.๓ จัดทําเอกสารจํานวน 5 ชุด แยกเปน
- สงในชวงเวลารายงานตัว 1 ชุด
- แสดงไวที่โตะแสดงผลงาน 1 ชุด
- สําหรับกิจกรรมการตัดสิน 3 ชุด
๘.๔ ในการแขงขันหามใชเตาแกส ใหใชเตาไฟฟา (การแขงขันระดับเขตพื้นที่และดับภาค อนุโลมใหใช
เตาแกสได)
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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