Food Innovation Contest 2018
กฎ กติ กา การแข่งขัน โครงการประกวดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหาร ปี ที่ 10

Food Innovation Contest 2018
“Local Identity to healthy Product”

----------------------------------------------------------------------------------------1. การแข่งขันแบ่งเป็ น 2 รอบ
1.1 รอบคัดเลือก
1.2 รอบชิงชนะเลิศ
2. สถานที่จดั การแข่งขัน
รอบคัดเลือก
รอบชิงชนะเลิศ

20 เมษายน 2561
15 มิถุนายน 2561

(นาเสนอผลงานผ่าน VDO Clip)
(นาเสนอผลงานด้วยตนเอง)

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ห้อง Grand Hall ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2018

3. แนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ประจาปี การแข่งขัน 2018

Local Identity to healthy Product
4. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 สถาบันการศึกษาทีส่ ง่ นิสติ /นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เท่านัน้
4.2 ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็ นนิสติ /นักศึกษา ทีก่ าลังศึกษาในระดับชัน้ ปริญญาตรี (มีสถานภาพเป็ นนิสติ /นักศึกษา ของ
สถาบันทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ รายชื่อเข้าแข่งขัน)
4.3 แต่ละสถาบันฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน และมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
ได้ทมี ละไม่เกิน 2 ท่าน โดยในแต่ละทีมสามารถมีนิสติ /นักศึกษา ได้มากกว่า 2 สาขาวิชา โดยกาหนดให้มสี าขาวิชา
หลัก สาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมทีมด้วย คือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยทีม่ มี ากกว่า 1 วิทยาเขตสามารถส่งเพิม่ ได้ 1 ทีม รวมเป็ น 3 ทีม ( 2 ทีมจากวิทยาเขต
หลัก และอีก 1 ทีมจากวิทยาเขตอื่น)
2. วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ แทนกันได้ (เช่นหากวิทยาเขตหลักส่ง 1 ทีม
วิทยาเขตอื่นก็จะส่งได้เพียง 1 ทีมตามเดิม ไม่สามารถใช้สทิ ธิแทนวิ
ทยาเขตหลักได้)
์
3. หากสถาบันใดส่งทีมเข้าแข่งขันเกินตามที่กาหนด ขอสงวนสิทธิให้
์ แก่คณะกรรมการตัดสิน ตาม
ประกาศของสมาคมเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกให้เหลือจานวนทีมตามทีก่ าหนด
5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทาได้โดย
5.1 กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมลงนามโดยผูม้ อี านาจและประทับตราสถาบัน
5.2 จัดทาโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิ น 5 หน้ ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana ขนาดอักษร 16
รายละเอียดและรูปแบบการจัดทาโครงร่าง ดังตัวอย่างที่แนบไปพร้อมกับใบสมัคร
5.3 VDO Clip การนาเสนอผลงาน ความยาว 5 นาที ตามรายละเอียดใน ข้อ 7.1
5.4 ส่งใบสมัคร, โครงร่าง (Proposal) และ VDO Clip ทางไปรษณีย์ ตามทีอ่ ยูข่ องสมาคมฯ โดยสามารถทาการสมัคร
และส่งเอกสารการสมัคร ได้ตงั ้ แต่ วันที ่ 2 มกราคม – 30 มีนาคม 2561
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6. ผลงานส่งเข้าประกวด
6.1 ต้องเป็ น ผลิตภัณ ฑ์อาหารที่คิด ค้นขึ้นใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเป็ น
นวัตกรรม หรืองานวิจยั ต่อยอด โดยทีมผูเ้ ข้าแข่งขัน
6.2 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ม่เคยผ่านการประกวดในระดับประเทศจากหน่วยงานใดมาก่อน
6.3 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่แล้วในตลาด
7. กฎ กติ กา การแข่งขัน การพิจารณาผลงานในรอบคัดเลือก
7.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องส่ง VDO Clip การนาเสนอผลงาน มีขอ้ กาหนดดังนี้
7.1.1 มีความละเอียดในระดับ SD ตัง้ แต่ 640x720 Pixel ขึน้ ไป
7.1.2 เนื้อหาใน VDO clip ต้องประกอบด้วย
- หลักการและเหตุผล
- หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้ในการสร้างนวัตกรรม
- วิธกี ารทาผลิตภัณฑ์
- ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
7.1.3 ต้องมีคาบรรยายบทสนทนา และต้องไม่มเี สียงเพลงระหว่างบทสนทนา
7.1.4 บันทึกไฟล์ เป็ นนามสกุล .AVI, .MPEG-1, .MPEG-2 , .MPEG-4 , .DAT, .WMV โดยโปรแกรมที่
แนะนาในการบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/DVD คือ Nero Burning ROM บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD
(กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของแผ่นและไฟล์ก่อนส่ง ควรทาสารองไว้ 2 ชุด)
7.2 คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมทีผ่ ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไม่เกิน 15 ทีม
7.3 การประกาศผลทีมทีผ่ ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะประกาศทางเว็บไซต์ www.fostat.org และ หนังสือแจ้งไปยัง
สถาบันต้นสังกัด ภายใน วันที ่ 27 เมษายน 2561
8. กฎ กติ กา การแข่งขัน การพิ จารณาผลงานในรอบชิ งชนะเลิ ศ
8.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาประจาทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยส่งจดหมาย
ตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที ่ 11 พฤษภาคม 2561
8.2 ทีมทีผ่ ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมมีดงั นี้
8.2.1 ไฟล์รูปภาพผลิ ตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านัน้ พร้อมคาบรรยายผลิตภัณฑ์สนั ้ ๆ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ส่งผ่านทาง
อีเมล์ cfop@fostat.org ภายในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2561 ขอสงวนสิทธิหากส่
์ งล่าช้า
8.2.2 บทคัด ย่ อ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ความยาวไม่ เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4 แบบอัก ษร Angsana ขนาดตัว อัก ษร 16
ส่งผ่ า นทางอีเมล์ cfop@fostat.org ภายในวัน ที ่ 31 พฤษภาคม 2561 และสมาคมฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเอกสารหลังจากทาการส่งเรียบร้อยแล้ว
8.2.3 โปสเตอร์นาเสนอผลงาน (ภาษาอังกฤษ) กาหนดให้ใช้โปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
โดยผู้เข้าแข่งขันปริ้นมาเอง และเตรียม เทปใส เพื่อใช้ในการติดโปสเตอร์ (ห้ ามใช้ เทปกาวสองหน้ าทุกชนิ ด)
ทัง้ นี้ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดเตรียมบอร์ดสาหรับติดตัง้ Poster ไว้ให้ทห่ี น้าห้องแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
8.2.4 ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ผลงาน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง เพียงพอสาหรับผูท้ ส่ี นใจ
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม พร้อมชุดภาชนะอย่างน้อย 12 ชุด สาหรับคณะกรรมการ 12 ท่าน
- ผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบชิม ให้จดั เตรียมผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดจริง เช่น หากเป็ นผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
เพื่อยืดอายุการเก็บ จะต้องนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านกระบวนการแช่แข็งจริงนามาอุ่นเพื่อให้กรรมการชิม
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8.2.5 ไฟล์นาเสนอผลงาน ไม่จากัดรูปแบบไฟล์การนาเสนอผลงาน แต่ต้องเปิ ดในโปรแกรมพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ได้
เช่น Power DVD, Window media player และบันทึกไฟล์ใส่ลงใน Handy Drive, CD หรือ DVD (ผูเ้ ข้าแข่งขัน
เตรียมมาเอง) ทีต่ อ้ งนาเสนอบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระยะเวลาทัง้ หมดของแต่ละทีม 13 นาที การนาเสนอผลงานแบ่งเป็ น ดังนี้
- ไฟล์ในการนาเสนอผลงาน (Power Point) เป็ นภาษาอังกฤษ
- นาเสนอด้วยปากเปล่า 7 นาที (นาเสนอได้ทงั ้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยหากนาเสนอเป็ นภาษาไทย
ให้มกี ารเกริน่ นาเป็ นภาษาอังกฤษ)
- ตอบคาถามคณะกรรมการ 6 นาที
- คณะกรรมการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ระหว่างทีมนาเสนอผลงานบนเวที
หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ผนู้ าเสนอทราบล่วงหน้า ก่อนหมดเวลาการนาเสนอ 2 นาที โดยผูน้ าเสนอต้อง
เตรียมพร้อม เพื่อจบการนาเสนอภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และพร้อมตอบคาถามคณะกรรรมการ
8.2.6 ฉลากโภชนาการ ให้จดั ทาฉลากโภชนาการ และ ระบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นของฉลากโภชนาการให้ถูกต้องตามแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้ Software ในการคานวณ เพื่อนามาใช้ใน
การอ้างอิงได้โดยไม่จาเป็ นต้องนาผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์จริง
8.3 ทีมเข้าแข่งขัน และ อาจารย์ทป่ี รึกษา ต้องลงทะเบียนทีโ่ ต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขันให้ครบทุกคนใน วันแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมส่งไฟล์นาเสนอผลงาน และไฟล์โปสเตอร์ (JPG)
ทีใ่ ช้ในการแข่งขัน
9. การพิ จารณาผลการแข่งขัน
การตัด สิน ผลการแข่งขัน ดาเนิ น การโดยกรรมการ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารให้ค ะแนน เพื่อ คัด เลือ กทีม ที่มีค ะแนนสูงสุ ด
ตามลาดับ 1 - 5 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 พร้อมเหตุผลใน
การขอเปลีย่ นรายชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ โดยต้องแจ้งกลับมายังสมาคมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาก่อนทาการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ เพื่อดาเนินการส่งให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป (กรณีท่มี กี ารเปลีย่ นแปลง หลังจากทีเ่ กินกาหนดถือว่า
สละสิทธิ)์
12. การติ ดต่อประสานงาน และจัดส่งหลักฐาน เอกสารของโครงการ Food Innovation Contest
ไปรษณีย์
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
หมายเหตุ ** นับวันทีป่ ระทับตราไปรษณีย์ เป็ นสาคัญ **
E-mail
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
Facebook Fanpage
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cfop@fostat.org หรือ contact@fostat.org
02 942 8528 ต่อ 104-105
02 942 8527
www.fostat.org
www.facebook.com/fostat.fanpage , www.facebook.com/foodinnovationcontest/

