
กฎ กติกา การแข่งขัน PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region 
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (ระดับภาคใต้)  

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม:อาหารส าหรับผู้สูงวัย/อาหารที่ดีกว่า  
Food for Aging / Better Food Innovation for Value-added of Food Industry :Food for 

Aging / Better Food 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ  

1.1 รอบคัดเลือก   วันที่ 9  พฤศจิกายน  2561 (น าเสนอผลงานผ่าน VDO Clip)
ประกาศผลทีมผ่านรอบคัดเลือก วันท่ี 19  พฤศจิกายน    2561 

     1.2 วันแข่งชิงชนะเลิศระดับภมูิภาค          วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (น าเสนอผลงาน/โปสเตอร์) 
     1.3 รอบชิงชนะเลิศ             เดือนมิถุนายน 2561     

    
 

2. สถานที่จัดการแข่งขัน 
  รอบชิงชนะเลิศระดับภมูิภาค   โรงแรมบรุีศรภีู บูติก โฮเตล็ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

3. แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร  ประจ าปีการแข่งขัน  2019 (ระดับภาคใต้) 
 นวัตกรรมเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม: อาหารผูสู้งวัย/ อาหารที่ดีกว่า 

  Innovation for Value-added of food Industry: Food for Aging / Better Food  
 

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  
            4.1  สถาบันการศึกษาท่ีส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เท่านั้น 

      4.2  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี (มีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา 
ของสถาบันที่เป็นผู้ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน) 

      4.3  แต่ละสถาบันฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ ทีมละไม่เกิน 6 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 2 
ท่าน โดยในแต่ละทีมสามารถมีนิสิต/นักศึกษา ได้มากกว่า 2 สาขาวิชา โดยก าหนดให้มีสาขาวิชาหลัก สาขาใด
สาขาหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมทีมด้วย คือ  

             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
             - สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์ 
  - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
 

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถท าได้โดย  
5.1  กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมลงนามโดยผู้มีอ านาจและประทบัตราสถาบัน 
5.2  จัดท าโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด

อักษร 16   รายละเอียดและรูปแบบการจัดท าโครงร่าง ดังตัวอย่างท่ีแนบไปพร้อมกับใบสมัคร 
5.3  VDO Clip การน าเสนอผลงาน ความยาวไมเ่กิน 5 นาที ตามรายละเอยีดใน ข้อ 7.1 
5.4  ส่งใบสมัคร, โครงร่าง (Proposal) และ VDO Clip ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของภูมิภาค โดยสามารถท าการ

สมัคร   และส่งเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2561  
 
 

6. ผลงานส่งเข้าประกวด 
6.1  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คิดค้นขึ้นใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเป็น

นวัตกรรม หรืองานวิจัยต่อยอด โดยทีมผู้เข้าแข่งขัน 
6.2  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เคยผ่านการประกวดในระดับประเทศจากหน่วยงานใดมาก่อน 



6.3  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด  
 

7. รอบคัดเลือก กฎ กติกา  การแข่งขัน  การพิจารณาผลงาน 
7.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องส่ง VDO Clip การน าเสนอผลงาน มีข้อก าหนดดังนี้ 

7.1.1 มีความละเอียดในระดบั SD ตั้งแต่ 640x720 Pixel ขึ้นไป 
7.1.2 เนื้อหาใน VDO clip ต้องประกอบด้วย 

- หลักการและเหตผุล 
- หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสรา้งนวัตกรรม 
- วิธีการท าผลติภณัฑ ์
- ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

7.1.3 ควรมีค าบรรยายบทสนทนา และต้องไม่มีเสียงเพลงระหว่างบทสนทนา  
7.1.4 บันทึกไฟล ์เป็นนามสกุล .AVI, .MPEG-1, .MPEG-2 , .MPEG-4 , .DAT, .WMV โดยโปรแกรมที่    

แนะน าในการบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/DVD  คือ Nero Burning ROM บันทึกลงแผ่น CD หรือ 
DVD (กรุณาตรวจสอบความเรยีบร้อยของแผ่นและไฟล์ก่อนส่ง ควรท าส ารองไว้ 2 ชุด) 

7.2  คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไม่เกิน 9 ทีม  
7.3  การประกาศผลทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะประกาศทางเวบ็ไซต์ http://webagro.psu.ac.th/th4/ 
 และ หนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัด ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
7.4 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค 
 7.4.1 รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
 7.4.2 รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
 7.4.3 รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
 7.4.4 รางวัลบรรจภุัณฑย์อดเยีย่ม  จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
 7.4.5 รางวัลแผนการตลาดยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
 7.4.6 รางวัล Poplar Vote  จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 

8. รอบรองชนะเลิศ กติกา  การแข่งขัน  การพิจารณาผลงาน 
8.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศและตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน โดยส่ง

จดหมายตอบรับ กลับมายังภูมิภาค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รอบรองชนะเลิศ สิ่งท่ีต้องเตรียมมีดังนี้ 
8.2 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ สิ่งท่ีต้องเตรียมมีดังนี้  

8.2.1 ไฟล์รูปภาพผลิตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านั้น พร้อมค าบรรยายผลิตภัณฑ์สั้นๆ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ส่งผ่านทาง
อีเมล์ w.suwattitanun@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ขอสงวนสิทธ์ิหากส่งล่าช้า ระบุ
ความละเอียดอยู่ในช่วง 1-3 MB 

8.2.2  บทคัดย่อของผลิตภัณฑ์  

ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16  

ส่งผ่านทางอีเมล์ w.suwattitanun@gmail.com  ภายในวันที่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    และ
สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหลังจากท าการส่งเรียบร้อยแล้ว 

                 8.2.3   โปสเตอร์น าเสนอผลงาน (ภาษาอังกฤษ)  ก าหนดให้ใช้โปสเตอร์ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x 120 
เซนติเมตรสูง 120 เซนติเมตร โดยผู้เข้าแข่งขันปริ้นมาเอง และเตรียม เทปใส เพื่อใช้ในการติดโปสเตอร์ (ห้ามใช้เทปกาวสองหน้า
ทุกชนิด) ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมบอร์ดส าหรับติดตั้ง Poster ไว้ให้ที่หน้าห้องแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 

     8.2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลงาน 
- ผลิตภัณฑ์ส าหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง เพียงพอส าหรับผู้ที่สนใจ 
- ผลิตภัณฑ์ส าหรับทดสอบชิม พร้อมชุดภาชนะอย่างน้อย 6 ชุด ส าหรับคณะกรรมการ 5 ท่าน 

http://webagro.psu.ac.th/th4/
mailto:w.suwattitanun@gmail.com
mailto:w.suwattitanun@gmail.com


- ผลิตภัณฑ์ส าหรับทดสอบชิม ให้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดจริง เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์แช่
แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บ จะต้องน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งจริงน ามาอุ่นเพื่อให้กรรมการ
ชิม ไม่น้อยกว่า 30 ชุด  

    8.2.5 ไฟล์น าเสนอผลงาน ไม่จ ากัดรูปแบบไฟล์การน าเสนอผลงาน แต่ต้องเปิดในโปรแกรมพื้นฐาน 
คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Power DVD, Window media player และบันทึกไฟล์ใส่ลงใน Handy Drive, CD หรือ  
DVD (ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง) ที่ต้องน าเสนอบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ระยะเวลาทั้งหมดของแต่ละทีม 13 นาที  การน าเสนอผลงานแบ่งเป็น ดังนี้ 

- ไฟล์ในการน าเสนอผลงาน (Power Point) เป็นภาษาอังกฤษ 
- น าเสนอด้วยปากเปล่า 7 นาที (น าเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยหากน าเสนอเป็น

ภาษาไทย ให้มีการเกริ่นน าเป็นภาษาอังกฤษ) 
- ตอบค าถามคณะกรรมการ 6 นาที 
- คณะกรรมการทดสอบชิมผลิตภณัฑ์ระหว่างทีมน าเสนอผลงานบนเวที 

หมายเหตุ   เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้น าเสนอทราบล่วงหน้า ก่อนหมดเวลาการน าเสนอ 2 นาที โดยผู้น าเสนอ
ต้องเตรียมพร้อม เพื่อจบการน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด และพร้อมตอบค าถามคณะกรรรมการ 

                 8.2.6   ฉลากโภชนาการ ให้จัดท าฉลากโภชนาการ และ ระบุข้อมูลที่จ าเป็นของฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง 
ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้ Software ในการค านวณ เพื่อน ามาใช้
ในการอ้างอิงได้โดยไม่จ าเป็นต้องน าผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์จริง 

8.3 ทีมเข้าแข่งขัน และ อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขันให้ครบทุกคนใน วันแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  พร้อมส่งไฟล์น าเสนอผลงาน และไฟล์
โปสเตอร์ (JPG) ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 

การพิจารณาผลการแข่งขัน  
   การตัดสินผลการแข่งขันด าเนินการโดยกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 
อันดับ ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

9. รอบชิงชนะเลิศ กฎ กติกา  การแข่งขัน  การพิจารณาผลงาน 
9.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน โดยส่ง
จดหมายตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

    9.2 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สิ่งท่ีต้องเตรียมมีดังนี้ 
      9.2.1 ไฟล์รูปภาพผลิตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านั้น พร้อมค าบรรยายผลิตภัณฑ์สั้นๆ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ส่งผ่าน
ทางอีเมล์ cfop@fostat.org  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ขอสงวนสิทธ์ิหากส่งล่าช้า 

 9.2.2 บทคัดย่อของผลิตภัณฑ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด
ตัวอักษร 16 ส่งผ่านทางอีเมล์ cfop@fostat.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  และสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหลังจากท าการส่งเรียบร้อยแล้ว 

  9..2.3 โปสเตอร์น าเสนอผลงาน (ภาษาอังกฤษ)  ก าหนดให้ใช้โปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร  สูง 120 
เซนติเมตร โดยผู้เข้าแข่งขันปริ้นมาเอง และเตรียม เทปใส เพื่อใช้ในการติดโปสเตอร์ (ห้ามใช้เทปกาวสองหน้าทุกชนิด) 
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมบอร์ดส าหรับติดตั้ง Poster ไวใ้ห้ที่หน้าห้องแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

                 9..2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลงาน 
- ผลิตภัณฑ์ส าหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง เพียงพอส าหรับผู้ที่สนใจ 
- ผลิตภัณฑ์ส าหรับทดสอบชิม พร้อมชุดภาชนะอย่างน้อย 12 ชุด ส าหรับคณะกรรมการ 12 ท่าน 
- ผลิตภัณฑ์ส าหรับทดสอบชิม ให้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดจริง เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์แช่

แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บ จะต้องน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งจริงน ามาอุ่นเพื่อให้กรรมการ
ชิม 
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        9.2.5 ไฟล์น าเสนอผลงาน ไม่จ ากัดรูปแบบไฟล์การน าเสนอผลงาน แต่ต้องเปิดในโปรแกรมพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Power DVD, Window media player และบันทึกไฟล์ใส่ลงใน Handy Drive, CD หรือ DVD 
(ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง) ที่ต้องน าเสนอบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
        ระยะเวลาทั้งหมดของแต่ละทีม 13 นาที  การน าเสนอผลงานแบ่งเป็น ดังนี ้

- ไฟล์ในการน าเสนอผลงาน (Power Point) เป็นภาษาอังกฤษ 
- น าเสนอด้วยปากเปล่า 7 นาที (น าเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยหากน าเสนอเป็น

ภาษาไทย ให้มีการเกริ่นน าเป็นภาษาอังกฤษ) 
- ตอบค าถามคณะกรรมการ 6 นาที 
- คณะกรรมการทดสอบชิมผลิตภณัฑ์ระหว่างทีมน าเสนอผลงานบนเวท ี

หมายเหตุ   เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้น าเสนอทราบล่วงหน้า ก่อนหมดเวลาการน าเสนอ 2 นาที โดยผู้น าเสนอ
ต้องเตรียมพร้อม เพื่อจบการน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด และพร้อมตอบค าถามคณะ
กรรรมการ 

9.2.6 ฉลากโภชนาการ ให้จัดท าฉลากโภชนาการ และ ระบุข้อมูลที่จ าเป็นของฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง
ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้ Software ในการค านวณ เพื่อน ามาใช้
ในการอ้างอิงได้โดยไม่จ าเป็นต้องน าผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์จริง 

9..3 ทีมเข้าแข่งขัน และ อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขันให้ครบทุกคนใน วันแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมส่งไฟล์น าเสนอผลงาน และไฟล์โปสเตอร์ (JPG) ที่
ใช้ในการแข่งขัน 

 

10. การพิจารณาผลการแข่งขัน  
 การตัดสินผลการแข่งขันด าเนินการโดยกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 
ตามล าดับ 1 - 5 ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

11.  การขอสละสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
 ทีมที่มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ต้องท าหนังสือแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันก าหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของ
สมาคมฯ 
 

12.  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีม 
 หากมีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ต้องส่งหนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในทีม พร้อม
เหตุผลในการขอเปลี่ยนรายชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน โดยต้องแจ้งกลับมายังสมาคมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท าก่อน
ท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อด าเนินการส่งให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากท่ี
เกินก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 
 
 

13. การติดต่อประสานงาน และจัดสง่หลักฐาน เอกสารของโครงการ PSU-FoSTAT Food Innovation Contest  
2019: South Region 
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