PIM Gastronomy Tourism Challenge 2020
โครงการประกวดออกแบบแผนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร2020
“ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจท้องถิ่น สร้างประสบการณ์กินสุดว้าว Thailand: Local Food Local Route”
พีไอเอ็ม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์
อย่างไม่จากัดไอเดีย สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Gastronomy Tourism Challenge 2020
หัวข้อ “ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจท้องถิ่น สร้างประสบการณ์กินสุดว้าว Thailand: Local Food Local
Route” ซึ่งเป็นเวทีประกวดออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารในประเทศไทย โดยทาการ
สารวจเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารถิ่นของจังหวัดนั้นๆ
1.

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า

เป็นผู้ที่มีความสนใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาหารและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

สมัครทีมละ 2-4 คน โดย
สมาชิกในทีมต้องอยู่
สถานศึกษาเดียวกันคละ
ระดับชั้นได้

แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน (สามารถ
เป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า
1 ทีม)

2.

กาหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมายเหตุ: กาหนดการอื่นๆ แจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

3.

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 30,000 พร้อมทุนการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ถ้วยรางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จานวน 1 ทีม เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ






ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
ทุนการศึกษาที่ได้รับจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน/ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และไม่สามารถมอบหรือ โอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน ฯ ทุกท่าน

4. การคัดเลือกในรอบคัดเลือก
ส่งผลงาน ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจท้องถิ่น สร้างประสบการณ์กินสุดว้าว Thailand:
Local Food Local Route” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ผู้เข้าประกวดจะต้องออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว จานวน 3 วัน 2 คืน โดยเลือก 1 จังหวัด
จาก77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นโปรแกรมที่คิดค้นขึ้นใหม่ ไม่จากัดไอเดียและไม่เหมือนใคร
เน้นการสร้างประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรมการกินและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดนั้นๆและจะต้อง
ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ชื่อโปรแกรมทัวร์
 รายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ เช่น กาหนดการเดินทาง วิธีการเดินทางราคา
 กลุ่มเป้าหมายอาทิ ช่วงอายุ ไลฟ์สไตล์
 ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

5. เกณฑ์การตัดสิน
หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมท่องเที่ยวที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่
ไม่ จากัดไอเดีย มีความแปลกใหม่
หลากหลาย

30

2. สอดคล้องกับ Concept หลัก
ของการประกวดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
(Gastronomy Tourism)

โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เน้น
การสร้างประสบการณ์ด้านอาหาร
วัฒนธรรมการกิน และวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่โดดเด่น

30

3. แนวคิด หลักการและเหตุผล

แนวคิดของโปรแกรมท่องเที่ยวสอดคล้อง
และเหมาะสม

20

4. องค์ประกอบของการทา
โปรแกรมท่องเที่ยว

ความเหมาะสมของการเดินทาง การ
ท่องเที่ยว และสถานที่พักแรม

20

รวม

100

6. วิธีการสมัคร
ช่องทางที่ 1 ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/B4jiwd9d53vmppg87
หรือ สแกน QR Code

ช่องทางที่ 2 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานโปรแกรมท่องเที่ยว จานวน 3 วัน 2 คืนในรูปแบบไฟล์ .pdf and
.doc โดยบันทึกชื่อทีม และชื่อโรงเรียนมาที่ pashisarnia@pim.ac.th ส่งไฟล์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ยืนยันการสมัคร
กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานงานโครงการ: คุณภชิสา เนียมบุญนา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณภชิสา (ฟ้า) เนียมบุญนา
Tel: 02-855-1351, 083-924-5641
Line ID: Fah-pashisar
E-mail: pashisarnia@pim.ac.th

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ: โปรดกรอข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและทาใบประกาศเกียรติคุณ

ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย (โปรดระบุชื่อเต็ม)……………….………….......................จังหวัด………………………………………
ชื่อทีมประกวด…..……………………………………………………………….……. (โปรดระบุคาอ่านสาหรับทีมที่คิดชื่อเฉพาะ)
สมาชิกคนที่ 1 (หัวหน้าทีม)
นางสาว นาย ชื่อจริง...................................... นามสกุล …..……...........................ชื่อเล่น….………….….....
ระดับชั้น…….…...........…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม)….……….......................... เกรดเฉลี่ย…………..…………
โทรศัพท์ (มือถือ)………..……..... เลขที่บัตรประชาชน …..……...............................................................................
ID Line ….……………
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป ทานเฉพาะไก่, ทะเล อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (กรณีถา้ แพ้) …………………………..……
สมาชิกคนที่ 2
นางสาว นาย ชื่อจริง...................................... นามสกุล …..……...........................ชื่อเล่น….………….….....
ระดับชั้น…….…...........…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม)….……….......................... เกรดเฉลี่ย…………..…………
โทรศัพท์ (มือถือ)………..……..... เลขที่บัตรประชาชน …..……...............................................................................
ID Line ….……………
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป ทานเฉพาะไก่, ทะเล อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (กรณีถา้ แพ้) …………………………..……

สมาชิกคนที่ 3
นางสาว นาย ชื่อจริง...................................... นามสกุล …..……...........................ชื่อเล่น….………….….....
ระดับชั้น…….…...........…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม)….……….......................... เกรดเฉลี่ย…………..…………
โทรศัพท์ (มือถือ)………..……..... เลขที่บัตรประชาชน …..……...............................................................................
ID Line ….………………………..…
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป ทานเฉพาะไก่, ทะเล อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (กรณีถา้ แพ้) …………………………..……
สมาชิกคนที่ 4
นางสาว นาย ชื่อจริง...................................... นามสกุล …..……...........................ชื่อเล่น….………….….....
ระดับชั้น…….…...........…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม)….……….......................... เกรดเฉลี่ย…………..…………
โทรศัพท์ (มือถือ)………..……..... เลขที่บัตรประชาชน …..……...............................................................................
ID Line ….………………….………
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป ทานเฉพาะไก่, ทะเล อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (กรณีถา้ แพ้) …………………………..……
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม 1 ท่าน
นางสาว นาง นาย ชื่อ-สกุล……………………………………….…………ตาแหน่ง……………………….……….....
กลุ่มสาระวิชา…………………………........โทรศัพท์ (มือถือ)………………….…….. อีเมล………………….………………………
ID Line ………………….……………………………..........…
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป ทานเฉพาะไก่, ทะเล อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (กรณีถา้ แพ้) …………………………..……
หมายเหตุ: โครงการฯ รับรองอาหารว่างและอาหารกลางวันสาหรับทีมที่เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษา

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ
หนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียน
อาจารย์ที่โรงเรียน
กลุ่มLine ต่างๆ ในพีไอเอ็ม
พี่ๆ ทีมแนะแนวและรับสมัครของพีไอเอ็มเข้าไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน (โปรดระบุ
ชื่อ…………………………………………...……………………………)
Facebook Fanpage: PIM Career Academy
เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ Contest War, Dek-D
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ผู้ประสานงาน: คุณภชิสา (ฟ้า) เนียมบุญนา
Tel. 02-855-1351, 083-924-5641
Line ID: fah-pashisar
E-mail: pashisarnia@pim.ac.th

