
 
เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา  แข่งขันนานาทักษะ 

Show Share Challenge 
การแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน ้าพริกไทยให้มี Style และ High Value” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 

วันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. สถานที่แข่งขัน    โถงล่าง  อาคารวิทยวิโรฒ  (ศูนย์ปฏิบัติการการงานอาชีพ) 
                              โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)                                     
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ประเภทการแข่งขัน     ประเภททีม โดยมีสมาชิกทีมละ 3 คน 
4. กติกา/วิธีการแข่งขัน 

4.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.2  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม รับสมัครจ านวน 20 ทีม   
4.3  ประกอบอาหารภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมน้ าพริกไทยให้มี Style และ High Value” ภายในเวลา 45 นาที 
4.4  ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างสรรค์เมนูอาหารจากน้ าพริกไทยให้เป็นรูปแบบใหม่ และช่วยเพิ่มมูลค่าแก่อาหาร 
4.5  ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงการปรุงน้ าพริกด้วยตนเอง 
4.6  ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเองทั้งหมด  
4.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องล้างวัตถุดิบมาให้เรียบร้อย แต่ไม่อนุญาตให้ตัดแต่งและปรุงสุกมาล่วงหน้า 
4.8 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดแสดงผลงานที่เสร็จแล้วลงในพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน 20x20 นิ้ว 
4.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องตั้งชื่อเมนูอาหาร และน าเสนอแนวความคิดต่อหน้าคณะกรรมการ  

4.10   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
 
 

5.  หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน   
     5.1  ใบสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์ 

 5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมจ านวน 1 ฉบับ 
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6.  เกณฑ์การตัดสิน   

ให้คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้ 
  

หัวข้อ รายละเอียด คะแนน 
กลิ่น  เนื้อสัมผัส สีสัน และรสชาตขิองอาหาร -กลิ่น เนื้อสัมผัส สีสัน และรสชาต ิเหมาะสมเป็นไปตามลักษณะของ

อาหาร 
40 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ของเมนูอาหาร -แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์เมนูอาหาร 
-ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่งอาหาร 
-การเพิ่มมลูค่าอาหาร 

20 คะแนน 

เทคนิคข้ันตอนในการประกอบอาหาร -เทคนิคข้ันตอนความยากง่ายในการประกอบอาหาร  20 คะแนน 
การน าเสนอผลงาน -น าเสนอผลงานได้นา่สนใจ มีความสอดคล้องครอบคลุม และเป็นล าดับ

ขั้น 
10 คะแนน 

ความสะอาดและบุคลิกภาพในการประกอบ
อาหาร 

-การแต่งกาย และการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
-ความมั่นใจในการประกอบอาหาร 

10 คะแนน 

 
7.  การส่งใบสมัคร   

 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.spsm.ac.th/ 
      รับสมัครตั งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 7 มกราคม 2563 
 
 
 

8.  รางวัล 
     8.1  รางวลัชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา  3,000  บาท  เกียรติบัตรพร้อมกระเช้าของขวัญ 
     8.2  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา  2,000  บาท  เกียรติบัตรพร้อมกระเช้าของขวัญ 

     8.3  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา  1,000  บาท    เกียรติบัตรพร้อมกระเช้าของขวัญ 

             8.4  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนและได้รับของขวัญทุกทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsm.ac.th/
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9.  ก้าหนดการแข่งขัน /  ประกวด   

 
 

วันพฤหัสบดีที่           23 มกราคม 2563 
 

เวลา รายการ  สถานที ่

07.30 น. – 08.15 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

 
 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิด 

 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

09.00 น. – 10.00 น. การแข่งขันประกอบอาหาร  
“พลิกโฉมน ้าพริกไทยให้มี Style และ High Value” 

 

โถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ 
ศูนย์ปฏิบัติการการงานอาชีพ 

09.00 น. – 10.30 น. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

09.00 น. – 11.00 น. การแข่งขันคณิตศาสตร ์ ห้อง 532  533  534 ห้องพัก 535 , 536 

อาคาร 5 ชั้น 3  
 

09.00 น. – 12.00 น. สนุกวิทย์พชิิตสมอง#2  (ม.ต้น) ห้อง LAB เคมี  อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 8 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขัน “Word Power” ห้อง 1712 อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 7 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันใบ้ค า “Word  Clues” ห้องประชุม 2  อาคารวิทยวโิรฒ ชั้น 2 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทัว่ไปทางดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

ห้อง 1410 อาคารวิทยวโิรฒ ชัน้ 4 

 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันลับสมองประลองค าศัพท์ภาษาญีปุ่่น ห้อง 1411  อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 4 
 

09.00 น. – 12.00 น. การประกวดการประดษิฐ์สถานที่จ าลอง 
ในประเทศอาเซียน จากวัสดุเหลือใช้ 

ห้อง 1409 อาคารวิทยวโิรฒ ชัน้ 4 

 

09.00 น. – 14.30 น. การแข่งขันเกม “PSMCOM : PUBG Mobile 
League” 

 

ห้อง 542, 544, 545 อาคาร 5 ชั้น 4 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขัน“Papers Carft Contest” 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
 
 

ห้องศิลปะ  อาคาร 2 ชัน้ 3 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันเขียนแบบภาพ 3 มติิ และภาพฉาย 

 

ห้องเขียนแบบ  อาคาร 2 ชั้น 2 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันพูดในที่สาธารณะ ห้อง 1408 อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 4 
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันเกม eSports (ROV)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ห้องวิศวะ-ปัญญาประดิฐ์ อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้9 

09.00 น. – 12.30 น. การแข่งขัน Sci-Survivor#2 ปฏิบัติการชีววิทยา 
(ม.ปลาย) 

ห้อง LAB ชีววิทยา อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 8 

 

 

 



 

 

วันพฤหัสบดีที่           23 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

เวลา รายการ  สถานที ่

09.00 น. – 14.00 น. การแข่งขันบาสเกตบอล โรงฝึกพลศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 3 

10.00 น. – 11.00 น. การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ห้องสมุด อาคารวิทยวิโรฒ  ชัน้ 2 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

โรงอาหารโรงเรียน 
 

12.00 น. – 14.00 น. การแข่งขันเต้น Cover of Dance 

 

เวทีกลาง โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

12.00 น. – 14.00 น. การประกวดขับร้องเพลง เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

 14.00 น.  เป็นต้นไป การประกวดวงดนตรีสากล 
 

เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 
 

 

วันศุกร์ที ่          24  มกราคม  2563 

 

เวลา รายการ  สถานที ่

07.30 น. – 08.15 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

 
 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

09.00 น. – 11.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พรอ้มเต้นหางเคร่ือง เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

09.00 น. – 11.30 น. การประกวดบรรเลงเดียวกีตาร์คลาสสิก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ห้องมินิเธียเตอร์) 

12.00 น. – 16.00 น. 
  
  

การแสดงวงโปงลาง  เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

การแสดงดนตรี   
 

อาจารย์ผู้ดูแล อาจารย์กิตติศักดิ์  ประเสริฐกุล   
 

เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

 
 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    อาจารย์ยอดขวัญ  ซาไข, อาจารย์ทิพภาภรณ์  ทนงค์  

          เบอร์โทรศัพท์ : 096-9694191 , 084-9228882 

                                     หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มสาระฯ  02-260-9986-8 ต่อ 200, 203 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา  แข่งขันนานาทักษะ 
Show Share Challenge 

ใบสมัครการแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน ้าพริกไทยให้มี Style และ High Value” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. โรงเรียน ............................................................... ......................................................................................... 
     ที่อยู่ .............................................................................................................................................................. 
 

 เบอร์โทรติดต่อ ............................................................... E-mail / แฟกซ์ ...................................................... 

 

2. ชื่อผู้เข้าแข่งขัน   
    (1)  นาย / นางสาว................................................ ระดบัชั้น .................เบอร์โทรติดต่อ .......................... 
    (2)  นาย / นางสาว................................................ ระดบัชั้น .................เบอร์โทรติดต่อ .......................... 
 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 

               (1)  อาจารย์  ..........................................................................เบอร์โทรติดต่อ .......................................... 

               (2)  อาจารย์  ..........................................................................เบอร์โทรติดต่อ .......................................... 

4. อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในวันแข่งขัน 

  (1)  ถังแก๊ส    ใช้  (ขนาด..................กิโลกรัม) 

       ไม่ใช้  

 (2)  เครื่องใช้ไฟฟ้า   ใช้  (โปรดระบุ..................) 

       ไม่ใช้  

 (3) กรณีใช้ไฟฟ้า ก าลังไฟที่ต้องการใช้............วัตต์ 
   การเดินทาง/การจอดรถ 

 
 
 
 

     รถยนต์ส่วนตัว                      (จอดรถที่ลานจอดรถใต้ดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

     รถตู้               รถบัส        (จอดรถท่ีลานจอดรถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
 

     รถสาธารณะ     
ลงชื่อ ........................................................ 

             (.......................................................) 

                 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด ในวันแข่งขันประกอบอาหาร 


