PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหาร ปี ที่ 13
PSU- FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)
“Smart Food for New Normal”
1. ผูด้ าเนิ นโครงการ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

2. ชื่อโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
PSU - FoSTAT Food Innovation Contest

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3. ระยะเวลาโครงการ

ปี ละ 1 ครัง้ - รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

- รอบชิงชนะเลิศ

4. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่
รองรับผลิตผลทางการเกษตรและเพิม่ มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรให้มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ สามารถนารายได้เข้าประเทศได้ ปี ละ
หลายแสนล้านบาท
นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่ อการพัฒนาประเทศและได้มกี ารริเริ่มการประกวดโครงการนวัตกรรมโดยหน่ วยงาน
ต่างๆ ซึ่งได้เกิดผลกระทบทาให้เกิดความตื่นตัวในประเทศและภาคเอกชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะผูผ้ ลิตและพัฒนา
บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้เห็นความสาคัญดังกล่าวและต้องการให้ทรัพยากรบุคลากรเยาวชนของประเทศ ในอนาคต
ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึง ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเข้าสู่
วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร จึงริเริม่ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (FoSTAT Food Innovation Contest)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2552 ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia
Conference 2009) ซึง่ จัดในเดือน มิถุนายน ของทุกปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้มเี วทีในการแสดงออกซึง่
ความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ
5.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
5.3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเสาะหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเข้าร่วมทางานในองค์กร และได้คดั เลือก
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ ข้าร่วมการประกวด ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป
6. เป้ าหมายของโครงการ
6.1 เพื่อสนับสนุ นนิสติ /นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ฝึกการแสดงออกทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อเป็ นการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ให้เป็ นบุคคลากรทีม่ คี ุณภาพของประเทศ
6.2 เพื่อให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มสี ่วนร่วมในการเพิม่ ศักยภาพทางด้านวิชาการในแก่นักศึกษาและนาไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารของประเทศ
6.3 เพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สร้างฐานข้อมูลความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั ประเทศ
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ของภูมภิ าคอาเซียน
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7. ขัน้ ตอนในการประกวด
กิ จกรรม
1. ประกาศ THEME และกาหนดการแข่งขัน
FoSTAT Food Innovation Contest 2021

กาหนดการ
รอบคัดเลือก
ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ทางเว็บไซต์
www.facebook.com/foodinnovationcontest/
www.fostat.org

2. เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน โดยให้สง่ ใบสมัคร
อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านลิงค์
พร้อม ส่งโครงร่าง (Proposal) และ คลิปวีดโี อ วันที่ 10 ธ.ค. 63 – 20 ม.ค. 64
https://forms.gle/wuJGa5xWGNykisgq8
นาเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
สถานทีจ่ ดั งานตามภูมภิ าค
3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานผ่าน VDO Clip
วันที่ 20 – 25 ม.ค. 64
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเว็บไซต์
4. ประกาศผลการผ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ
วันที่ 27 มกราคม 2564
www.facebook.com/foodinnovationcontest/
www.fostat.org
รอบรองชนะเลิ ศ
อัพโหลดไฟล์ใน google drive ของตนเอง
5. ส่งแบบตอบรับการแข่งขันและรายละเอียด
พร้อมกับส่งลิง้ ค์ทาง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
E-mail : doungpen.p@psu.ac.th
ผลงานการแข่งขันรอบรองชนะเลิศภายในวันที่
6. นาเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผ่านอินโฟ
กราฟิ กทีมละ 5 นาที และตอบคาถาม
คณะกรรมการ 5 นาที พร้อมทัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานทีจ่ ดั งานตามภูมภิ าค
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รอบชิ งชนะเลิ ศ
7. ส่ ง แบบตอบรับ การแข่ ง ขัน รอบชิ ง ชนะเลิ ศ
ภายในวันที่
8. ส่งรายละเอียดผลงานการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศภายในวันที่
9. นาเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผ่าน
อินโฟกราฟิ กทีมละ 5 นาที และตอบคาถาม
คณะกรรมการ 5 นาที พร้อมทัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ส่งทาง E-mail : cfop@fostat.org

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อัพโหลดไฟล์ใน google drive ของตนเอง
พร้อมกับส่งลิง้ ค์ทาง
E-mail : cfop@fostat.org

18 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิ งชนะเลิ ศ
Smart food for new normal
1. Innovation
2. Environmental friendly
3. Local / GI raw material
4. Value creation for sustainability
5. New normal life style
6. Safety
7. Healthy
8. Sensory quality
ตารางที่ ตารางเกณฑ์การพิ จารณาตัดสิ นรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิ ศ และรอบชิ งชนะเลิ ศ
หัวข้อที่ประเมิ น
รายละเอียดของการประเมิ นในแต่ละหัวข้อ
คะแนน
1. ความเป็ นนวัตกรรม และ - แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ ซึ่งนาไปสู่การผลิต และ/หรือการ
30
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ แก้ไขปั ญหาได้ในเชิงพาณิชย์ ( 5 คะแนน)
สิง่ แวดล้อม
- ผลิตภัณฑ์มคี วามใหม่และแตกต่างจากเดิมในระดับประเทศหรือสากล และสร้าง
มูลค่าเพิม่ ( 5 คะแนน)
- ทดแทนการนาเข้าเนื่องจากในประเทศไม่มผี ู้ผลิต ไม่เคยมีผู้ใดทาเรื่องนี้มาก่อน
( 5 คะแนน)
- ไม่มสี ทิ ธิบตั รในเรื่องดังกล่าว( 5 คะแนน)
- ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ( 5 คะแนน)
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม / สิง่ แวดล้อม ( 5 คะแนน)
2. กระบวนการพัฒนา
25
- แนวคิดนวัตกรรมตรงกับแนวทางการจัดการประกวด ( 5 คะแนน)
นวัตกรรม
- กระบวนการมีความเหมาะสมและชัดเจน มีกระบวนการสังเคราะห์ แนวคิด เพื่อให้
ได้มาของนวัตกรรมใหม่ (เช่น การสารวจตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
การตรวจเอกสาร การตรวจสอบสิทธิบตั ร การใช้เทคนิคต่างๆ ในการหาแนวคิด
การประเมินและการคัดเลือกแนวคิดเบือ้ งต้น เป็ นต้น) ( 10 คะแนน)
- มีการใช้กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ การวางแผนโครงการ การ
วางแผนการทดลอง การวิเ คราะห์ข้อ มูลทางสถิติ การประเมิน คุ ณภาพต่ า งๆ
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้นวัตกรรมต้นแบบ ( 10 คะแนน)
3. ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง - คานึง ถึงความปลอดภัยต่ อผู้บริโ ภค และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน
20
ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้ อาหาร (10 คะแนน)
นวัตกรรม
- มีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package Design) และเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์เหมาะสม
เพื่อให้ผ ลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ อย่า งปลอดภัย และมีฉ ลากโภชนาการที่
ถูกต้อง ( 10 คะแนน)
4. ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท า ง - มีความเป็ นไปได้ในเรื่องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี มีความเหมาะสมในเชิง
15
ธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
พาณิชย์ทส่ี ามารถสร้างมูลค่าเพิม่
5. ความถูกต้องของเนื้อหา - มีการทวนสอบในเรื่องเอกสารที่เขียนมาอย่างถูกต้อง ทัง้ ด้านเนื้อหาทางวิชาการ
15
ใ น ก า ร น า เ ส น อ ด้ ว ย และด้านการลอกเลียนเอกสาร
เอกสาร
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หัวข้อที่ประเมิ น
6. การนาเสนอผลงานผ่าน
Infographic
7. การตอบคาถาม

8. ความชอบรวม
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รายละเอียดของการประเมิ นในแต่ละหัวข้อ
คะแนน
- การลาดับเรื่องราว เชื่อมโยงความคิดดี (5 คะแนน)
10
- ภาพ Infographic นาเสนอผลงาน มีข้อความสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย มีความ
น่าสนใจ (5 คะแนน)
- ตอบได้ตรงคาถามและถูกต้อง (5 คะแนน)
10
- บุ ค ลิ ก ภาพดี พู ด จาชั ด ถ้ อ ยชั ด ค า มี ม ารยาทในการตอ บและปฏิ ภ าณ
ไหวพริบในการตอบ (5 คะแนน)
- ชอบมากทีส่ ดุ (15 คะแนน), ชอบปานกลาง (10 คะแนน), ชอบน้อย (5 คะแนน)
15
รวมคะแนนเต็ม 140
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รางวัลรอบรองชนะเลิ ศ
- ทีมทีไ่ ด้ผ่านเข้าสูร่ อบรองชนะเลิศจะได้รบั ใบประกาศ รอบรองชนะเลิศ
- ทีมทีไ่ ด้ผ่านเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศจะได้รบั ใบประกาศ รอบชิงชนะเลิศ
รางวัลรอบชิ งชนะเลิ ศ
รางวัลที่ 1 ชนะเลิ ศ 50,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 50,000 บาท และเกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 รองชนะเลิ ศ 30,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 30,000 บาท และเกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
รางวัลที่ 3 รองชนะเลิ ศ 20,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 20,000 บาท และเกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 10,000 บาท และเกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
รางวัลพิ เศษ
 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package Design) 5,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
 Infographic ยอดเยี่ยม 3,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 3,000 บาท
 ป๊ อปปูล่าโหวต (จากทาง Facebook FoSTAT) 3,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ทีมผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 3,000 บาท

5|Page

PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)

กฎ กติ กา การแข่งขัน โครงการประกวดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหาร ปี ที่ 13
PSU- FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)
“ Smart Food for New Normal”
----------------------------------------------------------------------------------------1. การแข่งขันแบ่งเป็ น 3 รอบ
1.1 รอบคัดเลือก
1.2 รอบรองชนะเลิศ
1.3 รอบชิงชนะเลิศ

(นาเสนอผลงานผ่าน VDO Clip)
(นาเสนอผลงานด้วยตนเอง)
(นาเสนอผลงานด้วยตนเอง)

2. สถานที่จดั การแข่งขัน
รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

3. แนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ประจาปี การแข่งขัน 2021
Smart Food for New Normal
4. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 สถาบันการศึกษาทีส่ ง่ นิสติ /นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถ
ส่งผลงานร่วมกันระหว่างสถาบันได้ โดยจะต้องอยู่ในภูมภิ าคเดียวกัน
4.2 ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็ นนิสติ /นักศึกษา ทีก่ าลังศึกษาในระดับชัน้ ปริญญาตรี (มีสถานภาพเป็ นนิสติ /นักศึกษา
ของสถาบันทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ รายชื่อเข้าแข่งขัน)
4.3 แต่ละสถาบันฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ ทีมละไม่เกิน 6 คน และมีอาจารย์ทป่ี รึกษาได้ทมี ละไม่เกิน 2 ท่าน
โดยในแต่ละทีมสามารถมีนิสติ /นักศึกษา ได้มากกว่า 2 สาขาวิชา โดยกาหนดให้มสี าขาวิชาหลัก สาขาใดสาขา
หนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมทีมด้วย คือ สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชวี ภาพ
นวัตกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและโภชนาการ วิศวกรรมอาหาร
5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทาได้โดย
ทีมแข่งขันจะต้องเตรียมรายละเอียด อัพโหลดไฟล์เอกสาร , ลิงค์คลิป VDO และ Proposal การนาเสนอผลงาน
ในลิง้ ค์ https://forms.gle/wuJGa5xWGNykisgq8 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ดังนี้
5.1 ใบเอกสาร คารับรองของผูเ้ ข้าแข่งขันและอาจารย์ทป่ี รึกษา (ตามเอกสารแนบ)
5.2 สาเนาบัตรประชาชน นิสติ /นักศึกษา และอาจารย์ทป่ี รึกษาทีมแข่งขัน
5.3 โครงร่าง (Proposal) (ตามรายละเอียดข้อ 7.2)
5.4 ลิงค์คลิป VDO การนาเสนอผลงาน (ตามรายละเอียดข้อ 7.3)
5.5 กรอกข้อมูลผูส้ มัคร
หมายเหตุ ให้จดั เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการทาการสมัครผ่านลิง้ ค์ (ให้อพั โหลดเอกสารการสมัครทัง้ หมดพร้อมกัน)
6. ผลงานส่งเข้าประกวด
6.1 ต้องเป็ น ผลิตภัณฑ์อาหารที่คดิ ค้นขึน้ ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเป็ น
นวัตกรรม หรืองานวิจยั ต่อยอด โดยทีมผูเ้ ข้าแข่งขัน
6.2 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ม่เคยผ่านการประกวดในระดับประเทศจากหน่วยงานใดมาก่อน
6.3 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่แล้วในตลาด

6|Page

PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)

7. กฎ กติ กา การแข่งขัน การพิ จารณาผลงานในรอบคัดเลือก (ภูมิภาค)
7.1 กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผูม้ อี านาจและประทับตราสถาบัน และแนบสาเนาบัตร
ประชาชนผูเ้ ข้าแข่งขัน และอาจารย์ผคู้ ุมทีม
7.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันจัดทาโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana ขนาดอักษร 16
7.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องจัดทา VDO Clip การนาเสนอผลงาน มีขอ้ กาหนดดังนี้
7.3.1 มีความละเอียดในระดับ SD ตัง้ แต่ 640x720 Pixel ขึน้ ไป
7.3.2 เนื้อหาใน VDO clip ต้องประกอบด้วย
- หลักการและเหตุผล
- หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้ในการสร้างนวัตกรรม
- วิธกี ารทาผลิตภัณฑ์
- การคานวณต้นทุน กาไร
- การตลาด ช่องทางการจาหน่าย
- ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.3.3 ต้องมีคาบรรยายบทสนทนา และต้องไม่มเี สียงเพลงระหว่างบทสนทนา
7.3.4 บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .AVI, .MPEG-1, .MPEG-2 , .MPEG-4 , .DAT, .WMV
7.3 คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมทีผ่ ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไม่เกิน 15 ทีม
7.4 การประกาศผลทีมทีผ่ ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ จะประกาศทางเว็บไซต์ และหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัด
8. กฎ กติ กา การแข่งขัน การพิ จารณาผลงานในรอบรองชนะเลิ ศ (ภูมิภาค)
8.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาประจาทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศและตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยส่ง
จดหมายตอบรับ กลับมายังภูมภิ าคภายในวันที ่ 8 กุมพาพันธ์ 2564
8.2 ทีมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะต้องเตรียมรายละเอียด และอัพโหลดไฟล์ใน google drive ของตนเอง พร้อมกับส่งลิง้ ค์ให้
ทีมงานดาวน์โหลดทาง E-mail : doungpen.p@psu.ac.th ภายในวันที ่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีดงั นี้
8.2.1 ไฟล์รปู ภาพผลิตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านัน้
- ความชัดของรูปภาพไม่ต่ากว่า 2 MB บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
- ขนาดของรูปภาพ (ถ่ายในแนวนอน) 1200 x 1800 pixels
- ต้องไม่มขี อ้ ความ หรือตัวอักษร ทับบนรูปภาพผลิตภัณฑ์
8.2.2 ไฟล์รป
ู ภาพสมาชิกในทีม
- รูปรวมสมาชิกในทีมด้วยอิรยิ าบถผ่อนคลาย สนุกสนาน ร่าเริง
- ความชัดของรูปภาพไม่ต่ากว่า 2 MB บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
- ขนาดของรูปภาพ (ถ่ายในแนวนอน) 1200 x 1800 pixels
- ต้องไม่มขี อ้ ความ หรือตัวอักษร ทับบนรูปภาพ
8.2.3 คาบรรยายผลิตภัณฑ์
- คาบรรยายผลิตภัณฑ์สนั ้ ๆไม่เกิน 200 อักขระ(ไม่รวมช่องว่าง) บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .doc
- แฮชแท็ก 3 ข้อความ
8.2.4 บทคัดย่อของผลิตภัณฑ์
- ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Angsana New ขนาด ตัวอักษร 16
8.2.5 Infographic นาเสนอผลงาน จานวน 6 แผ่น (ภาษาอังกฤษ)
- กาหนดให้ใช้ Infographic ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร x สูง 80 เซนติเมตร จานวน 6 แผ่น
- กาหนดให้มี 1 แผ่นงานเป็ นภาพรวมรายละเอียดทัง้ หมด และอีก 5 แผ่นงานเป็ นรายละเอียดทีท่ มี
แข่งขันต้องการนาเสนอตามลาดับ
- ความชัดของ Infographic ไม่ต่ากว่า 2 ล้าน Pixel บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
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- โปรแกรมทีใ่ ช้ในการนาเสนออนุ ญาตให้ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เท่านัน้ (การใช้ effect
อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ 2D เท่านัน้
8.2.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลงาน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง เพียงพอสาหรับผูท้ ส่ี นใจ
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม พร้อมชุดภาชนะอย่างน้อย 12 ชุด สาหรับคณะกรรมการ 12 ท่าน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม ให้จดั เตรียมผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดจริง เช่น หากเป็ นผลิตภัณฑ์
แช่แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บ จะต้องนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านกระบวนการแช่แข็งจริงนามาอุ่นเพื่อให้
กรรมการชิม
8.3 การนาเสนอผลงาน กาหนดให้ใช้ Infographic ในการนาเสนอผลงาน ทีมและแข่งขันนาเสนอและตอบคาถาม ต่อหน้า
คณะกรรมการ ระยะเวลาทัง้ หมดของแต่ละทีม 10 นาที การนาเสนอผลงานแบ่งเป็ น ดังนี้
- นาเสนอด้วยปากเปล่าพร้อม Infographic 5 นาที (นาเสนอได้ทงั ้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยหาก
นาเสนอเป็ นภาษาไทย ให้มกี ารเกริน่ นาเป็ นภาษาอังกฤษ)
- ตอบคาถามคณะกรรมการ 5 นาที
หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ผนู้ าเสนอทราบล่วงหน้า ก่อนหมดเวลาการนาเสนอ 1 นาที โดยผูน้ าเสนอต้องเตรียมพร้อม เพื่อ
จบการนาเสนอภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และพร้อมตอบคาถามคณะกรรรมการ
8.3.1 ข้อมูลทางวิชาการเอกสารอ้างอิง
- ฉลากโภชนาการ ให้จดั ทาฉลากโภชนาการ และ ระบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นของฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง
ตามแต่ ละผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้ Software ในการ
คานวณ เพื่อนามาใช้ในการอ้างอิงได้โดยไม่จาเป็ นต้องนาผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์จริง
- การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการควรมีเอกสารอ้างอิงเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
8.3.2 การพิจารณาผลการแข่งขัน การตัดสินผลการแข่งขันดาเนินการโดยกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การให้
คะแนน เพื่อคัดเลือกทีมทีม่ คี ะแนนสูงสุด 3 อันดับ ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
การติ ดต่อประสานงาน รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิ ศ
โครงการ PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (South Region)
ไปรษณีย์
สานักงานบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรชั้น 1 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail
doungpen.p@psu.ac.th
โทรศัพท์
074 286303, 081-6907273 (อ.ดวงเพ็ญ), 089-1141108 (อ.ศุภชัย)
Website
www.fostat.org
Facebook Fanpage https://www.facebook.com/AgroPSU/
https://www.facebook.com/กิจการนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร
www.facebook.com/foodinnovationcontest/
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9. กฎ กติ กา การแข่งขัน การพิ จารณาผลงานในรอบชิ งชนะเลิ ศ
9.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาประจาทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยส่งแบบ
ตอบรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที ่ 3 พฤษภาคม 2564
9.2 ทีมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะต้องเตรียมรายละเอียด และอัพโหลดไฟล์ใน google drive ของตนเอง พร้อมกับส่งลิง้ ค์ให้
ทีมงานดาวโหลดทาง E-mail : cfop@fostat.org ภายในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2564 มีดงั นี้
9.2.1 ไฟล์รปู ภาพผลิตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านัน้
- ความชัดของรูปภาพไม่ต่ากว่า 2 MB บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
- ขนาดของรูปภาพ (ถ่ายในแนวนอน) 1200 x 1800 pixels
- ต้องไม่มขี อ้ ความ หรือตัวอักษร ทับบนรูปภาพผลิตภัณฑ์
9.2.2 ไฟล์รปู ภาพสมาชิกในทีม
- รูปรวมสมาชิกในทีมด้วยอิรยิ าบถผ่อนคลาย สนุกสนาน ร่าเริง
- ความชัดของรูปภาพไม่ต่ากว่า 2 MB บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
- ขนาดของรูปภาพ (ถ่ายในแนวนอน) 1200 x 1800 pixels
- ต้องไม่มขี อ้ ความ หรือตัวอักษร ทับบนรูปภาพ
9.2.3 คาบรรยายผลิตภัณฑ์
- คาบรรยายผลิตภัณฑ์สนั ้ ๆไม่เกิน 200 อักขระ(ไม่รวมช่องว่าง) บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .doc
- แฮชแท็ก 3 ข้อความ
9.2.4 บทคัดย่อของผลิตภัณฑ์
- ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Angsana New ขนาด ตัวอักษร 16
9.2.5 Infographic นาเสนอผลงาน จานวน 6 แผ่น (ภาษาอังกฤษ)
- กาหนดให้ใช้ Infographic ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร x สูง 80 เซนติเมตร จานวน 6 แผ่น
- กาหนดให้มี 1 แผ่นงานเป็ นภาพรวมรายละเอียดทัง้ หมด และอีก 5 แผ่นงานเป็ นรายละเอียดทีท่ มี
แข่งขันต้องการนาเสนอตามลาดับ
- ความชัดของ Infographic ไม่ต่ากว่า 2 ล้าน Pixel บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .jpg
- โปรแกรมทีใ่ ช้ในการนาเสนออนุ ญาตให้ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เท่านัน้ (การใช้ effect
อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ 2D เท่านัน้ )
9.2.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลงาน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง เพียงพอสาหรับผูท้ ส่ี นใจ
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม พร้อมชุดภาชนะอย่างน้อย 12 ชุด สาหรับคณะกรรมการ 12 ท่าน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม ให้จดั เตรียมผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดจริง เช่น หากเป็ นผลิตภัณฑ์
แช่แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บ จะต้องนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านกระบวนการแช่แข็งจริงนามาอุ่นเพื่อให้
กรรมการชิม
9.3 การนาเสนอผลงาน กาหนดให้ใช้ Infographic ในการนาเสนอผลงาน ทีมและแข่งขันนาเสนอและตอบคาถาม ต่อ
หน้าคณะกรรมการ ระยะเวลาทัง้ หมดของแต่ละทีม 10 นาที การนาเสนอผลงานแบ่งเป็ น ดังนี้
- นาเสนอด้วยปากเปล่าพร้อม Infographic 5 นาที (นาเสนอได้ทงั ้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยหาก
นาเสนอเป็ นภาษาไทย ให้มกี ารเกริน่ นาเป็ นภาษาอังกฤษ)
- ตอบคาถามคณะกรรมการ 5 นาที
หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ผนู้ าเสนอทราบล่วงหน้า ก่อนหมดเวลาการนาเสนอ 1 นาที โดยผูน้ าเสนอต้องเตรียมพร้อม เพื่อ
จบการนาเสนอภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และพร้อมตอบคาถามคณะกรรรมการ
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9.3.1 ข้อมูลทางวิชาการเอกสารอ้างอิง
- ฉลากโภชนาการ ให้จดั ทาฉลากโภชนาการ และ ระบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นของฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง
ตามแต่ ละผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้ Software ในการ
คานวณ เพื่อนามาใช้ในการอ้างอิงได้โดยไม่จาเป็ นต้องนาผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์จริง
- การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการควรมีเอกสารอ้างอิงเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
9.3.2 การพิจารณาผลการแข่งขัน การตัดสินผลการแข่งขันดาเนินการโดยกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การให้
คะแนน เพื่อคัดเลือกทีมทีม่ คี ะแนนสูงสุด 5 อันดับ ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
10. การขอสละสิ ทธิ์ เข้าร่วมแข่งขัน
ทีมทีม่ คี วามประสงค์ทจ่ี ะสละสิทธิเข้
์ าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ต้องทาหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 15 วันก่อนถึงวันกาหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ โดยให้สง่ ทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ของสมาคมฯ
11. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันในทีม
หากมีการเปลีย่ นแปลง / แก้ไขรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน ต้องส่งหนังสือแจ้งขอเปลีย่ นรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันในทีม พร้อมเหตุผล
ในการขอเปลี่ยนรายชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ โดยต้องแจ้งกลับมายังสมาคมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาก่อนทาการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อดาเนินการส่งให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป (กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง หลังจากทีเ่ กินกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ)์
12. การติ ดต่อประสานงาน FoSTAT Food Innovation Contest 2021 (รอบชิ งชนะเลิ ศ)
ไปรษณีย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
E-mail
cfop@fostat.org
โทรศัพท์
02 942 8528 ต่อ 105 -107
โทรสาร
02 942 8527
Website
www.fostat.org
Facebook Fanpage www.facebook.com/foodinnovationcontest/
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ตาราง รายชื่อมหาวิ ทยาลัยแบ่งตามภูมิภาค
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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สถาบัน
กรุงเทพฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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สถาบัน
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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สถาบัน
ภาคเหนื อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สถาบัน
ภาคกลาง ปริมณฑล และตะวันออก
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ **อาจมีการเพิม่ เติมและแก้ไขอีกครัง้ ในภายหลัง
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