
หลักเกณฑ์การประกวดอาหารพื้นถ่ิน 
เมนู ส้ารับลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1.1  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ ทีมละไม่เกิน 5 คน 
 1.2  สมาชิกในทีมต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา อย่างน้อย 3 คน โดยยื่น
เอกสารส าเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน 
  เขตพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  ประกอบด้วย   

- จังหวัดสงขลา  
อ าเภอสิงหนคร  อ าเภอบางกล่ า  อ าเภอควนเนียง  อ าเภอระโนด  อ าเภอสทิงพระ  

อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอเมือง อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอสะเดา อ าเภอนาหม่อม อ าเภอคลองหอยโข่ง และอ าเภอ
หาดใหญ่ 

- จังหวัดพัทลุง   
ทุกอ าเภอ 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช   
อ าเภอหัวไทร  และอ าเภอชะอวด 

 1.3  ก าหนดชื่อทีมท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 1.4  รับสมัคร จ านวนไม่เกิน 18 ทีม หากมีทีมที่สนใจสมัครเกินจ านวนที่ตั้งไว้ จะให้สิทธิทีมที่สมัคร
ก่อนเข้าร่วมประกวด 
 
2.  หลักเกณฑ์การประกวด 
 2.1  สิ่งที่ทางผู้จัดเตรียมให้คือ 

1) เครื่องปรุงพ้ืนฐาน เช่น น้ าปลา น้ าตาล เกลือ ซอสปรุงรส และเตาแก๊ส 
2)  ข้าวสารพันธุ์ช่อขิง จ านวน 1 กิโลกรัม 
3)  ไข่ครอบ  จ านวน 10 ฟอง 
4)  เนื้อปลากะพง  จ านวน  1 กิโลกรัม 
5)  กุ้งแชบ๊วย  จ านวน  1  กิโลกรัม 
6)  กะปิ  จ านวน 0.5  กิโลกรัม 

2.2  ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีท าอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณ์ท าครัว
ส่วนตัว พร้อมทั้งภาชนะในการจัดจานอาหารและตกแต่งอาหารให้สวยงามมาเอง  

2.3  เครื่องแกง และซอสเฉพาะที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต้องมาท าที่หน้างานเท่านั้น ไม่
อนุญาตให้น าเครื่องแกงและซอสที่ท าเสร็จแล้วมาใช้  

2.4  ห้ามใช้เครื่องผงหรือก้อนปรุงรสทุกชนิด 
2.5  มะพร้าวที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่อนุญาตให้ใช้กะทิกล่อง หรือมะพร้าวขูดส าเร็จรูป ให้ปอก

และผ่าและน าอุปกรณ์ในการขูดมะพร้าวมาขูดมะพร้าวในเวลาการประกวดเท่านั้น 
2.6  ใช้เวลาในการท าอาหาร 2 ชั่วโมง 
 



2.7  ผู้เข้าประกวดจะต้องปรุงอาหารในเมนู ส ารับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยจะต้องสื่อให้เห็นถึง
วัตถุดิบที่มีในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย 

1)  ข้าวสวย  
2)  กับข้าว จ านวน ๒ ชนิด  
3)  ของแนม หรือ เครื่องจิ้ม ที่รับประทานร่วมกับกับข้าวในส ารับ 

 4)  ของหวาน 
 โดยจัดเสิร์ฟเป็นส ารับ จ านวน 2 ชุด (1 ชุด ส าหรับกรรมการชิม และอีก 1 ชุด ส าหรับจัด

แสดงและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์) 
2.8  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งชื่อเมนูอาหาร และจัดส่งให้ผู้จัดก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 
2.9  ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บอุปกรณ์และท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ประกอบอาหาร หลังจากการ

แข่งขันให้สะอาดเรียบร้อย 
 
3.  หลักเกณฑ์การให้คะแนน  จ้านวน  100  คะแนน 
 3.1  การเตรียมวัตถุดิบ  จ้านวน  10  คะแนน 
  การจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าอาหารได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม วัตถุดิบ
มีความสดใหม่ มีเทคนิคในการเตรียมวัตถุดิบที่ถูกต้อง เช่น การล้าง หั่น ตัด แต่ง ฯลฯ และมีสุขอนามัยในการ
เตรียมอาหารที่ถูกต้อง 
 3.2  การประกอบอาหาร  จ้านวน  10  คะแนน 
  การประกอบอาหารได้ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทของอาหาร มีศิลปะในการประกอบ
อาหารในรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคปัจจุบัน การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
มีสุขอนามัยในการประกอบอาหาร รวมถึงสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร 
 3.3  การน้าเสนอ/ความคิดสร้างสรรค์  จ้านวน  25  คะแนน 
  ส่วนประกอบ และการน าเสนอในแต่ละเมนู ต้องสอดคล้องกัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
คิดเมนูอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างสวยงามและทันสมัย และจะต้องสื่อถึงส ารับลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา ห้ามใช้ของตกแต่งท่ีเป็นของเทียม  
 3.4  รสชาติและเนื้อสัมผัส  จ้านวน  50  คะแนน 
  รักษารสชาติพ้ืนฐานของอาหารนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม อาหารต้องมีรสชาติที่ดี มีสีสันที่
สวยงาม และมีเนื้อสัมผัสที่ดี ถูกต้องตามลักษณะของอาหาร และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
 3.5  การตรงต่อเวลา  จ้านวน  5  คะแนน 
  การบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้เวลาในการท างานได้อย่างถูกต้องและ
เสร็จสิ้นตรงต่อเวลา คะแนนจะถูกตัดจากการแข่งขันเกินเวลา และดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน 
 3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

4. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการจัดประกวด 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น.  

เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 
 

 



5.  รางวัลการประกวด ดังนี้ 
 5.1  รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 5.2  รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 5.3  รางวัลชมเชย   จ านวน  3  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 5.4  ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ 
 
 

6.  รายละเอียดการสมัคร 
 6.1  สามารถสมัครและตอบรับการเข้าร่วมประกวดอาหาร เมนู ส ารับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ได้ตาม
ใบสมัครที่แนบท้ายเอกสาร หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณเยาวรัตน์  อมรปิติเจริญ  
0897330068 
 6.2  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมประกวดอาหารพื้นถิ่น  
“เมนู ส้ารับลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
1.  ชื่อทีม...................................................................................................................... ....................................... 
2.  สมาชิกในทีม จ านวน.................. คน ประกอบด้วย 
 2.1  ชื่อ - สกุล........................................................................อายุ........................................................  
        ที่อยู่ตามบัตรประชาชน........................................................................................................ ......... 
        ...................................................................................................................................................... 
        ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ..................... 
        ......................................................................................................................................................  
        เบอร์โทรศัพท์..........................................................E-mail…………………………………………………… 
 2.2  ชื่อ - สกุล........................................................................อายุ............................................. ........... 
        ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.......................................................................................... ....................... 
        ...................................................................................................................................................... 
        ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................  
        ...................................................................................................................................................... 
        เบอร์โทรศัพท์..........................................................E-mail…………………………………………………… 
 2.3  ชื่อ - สกุล........................................................................อายุ............................................. ........... 
        ที่อยู่ตามบัตรประชาชน............................................................................................................... .. 
        ...................................................................................................................................................... 
        ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ..................... 
        ......................................................................................................................................................  
        เบอร์โทรศัพท์..........................................................E-mail…………………………………………………… 
 2.4  ชื่อ - สกุล........................................................................อายุ............................................. ........... 
        ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.......................................................................................... ....................... 
        ...................................................................................................................................................... 
        ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................  
        ...................................................................................................................................................... 
        เบอร์โทรศัพท์..........................................................E-mail…………………………………………………… 
 2.5  ชื่อ - สกุล........................................................................อายุ............................................. ........... 
        ที่อยู่ตามบัตรประชาชน............................................................................................................... .. 
        ...................................................................................................................................................... 
        ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ..................... 
        ......................................................................................................................................................  
        เบอร์โทรศัพท์..........................................................E-mail…………………………………………………… 



3.  เมนู ส ารับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ที่ใช้ในการประกวด 
 3.1  กับข้าว 

       1)  ................................................................................................................................................ 
       2)  ......................................................................................................................... ....................... 
3.2  ของแนม หรือ เครื่องจิ้ม ที่รับประทานร่วมกับกับข้าวในส ารับ 
       ..................................................................................................................................... ................. 
       ...................................................................................................................................................... 

 3.3  ของหวาน......................................................................................................................... ............. 
       ......................................................................................................................................................  

 
4.  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปรุงอาหาร 
 4.1.......................................................................................................................... ............................... 
 4.2.......................................................................................................................... ............................... 
 4.3............................................................................................... ..........................................................  
 4.4.......................................................................................................................... ............................... 
 4.5.........................................................................................................................................................  
 4.6.......................................................................................................................... ............................... 
 4.7.......................................................................................................................... ............................... 
 4.8......................................................................... ................................................................................  
 4.9.......................................................................................................................... ............................... 
 4.10......................................................................................................................................... ............. 
 
 
       ลงชื่อ...................................................................  
             (..................................................................) 

                             หัวหน้าทีม 
 



ก ำหนดกำร 
กำรประกวดอำหำรพื้นถิ่น เมนูส ำรับลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ 

วันที่ 9 สิงหำคม 2565 
ณ อำคำรปฏิบัติกำรคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
เวลำ   กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดอาหารพ้ืนถิ่น เมนูส้ารับลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  

และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 – 11.00 น. แข่งขันท้าอาหารพื้นบ้าน เมนูส้ารับลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ประกาศผลการประกวด มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด 

 
 
 

.......................................................................................... 
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