
ระเบียบโครงการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยประจ าท้องถิ่น 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2565 

วันที่ 16 – 1๘ สิงหาคม 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1. การรับสมัคร 
ตั้งแตว่ันนี้ – 12 สิงหาคม 2565 
ส านักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 1) 
โทรศัพท ์056-219-100-19 ต่อ 2510 ต่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2503 หรือติดต่อ
อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ โทรศัพท ์089-635-8536 
 

2. วันแข่งขัน 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Meet Google 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 3 คน 

- ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ เวลา  12.30 – 13.00 น. 
- อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที เวลา 13.00 – 14.00 น. 
- คณะกรรมการตัดสิน   เวลา 14.00 – 14.30 น. 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน 
- ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ เวลา  14.30 – 15.00 น. 
- อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที เวลา 15.00 – 16.00 น. 
- คณะกรรมการตัดสิน   เวลา 16.00 – 16.30 น. 
 

3. ประเภทการแข่งขัน 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทีมละ  3  คน 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมละ  3  คน 

 
4. ประเภทของอาหาร 
ทุกทีมจะต้องจัดท าคลิปวีดีโอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยในท้องถิ่นของตน หรือ

เป็นข้าวไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 เมนู โดยจะเป็นอาหารคาว อาหารว่าง 
หรืออาหารหวานก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสามารถจัดเก็บได้อย่างน้อย 2 วัน โดยไม่เสียรสชาติ 
หรือรูปลักษณะ  

 
 
 



5. การจัดท าคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด  
ผู้แข่งขันจะต้องมีรายละเอียดของคลิป ดังนี้ 
1. คลิปขั้นตอนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทย จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาท ี
2. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไทยประจ าถิ่น 
3. สูตรของอาหาร วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และปริมาณท่ีใช้ เช่น ข้าวไทยพันธ์ใด เครื่องปรุง  
4. วิธีท าท่ีชัดเจนในแต่ละขั้นตอนการประกอบอาหาร 
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
6. รูปผลงานส าเร็จที่พร้อมเตรียมจัดเสิร์ หรือบรรจุให้คณะกรรมการ 

ผู้แข่งขันจะต้องส่งผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยประจ าท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ผลงานที่มีปริมาณไม่น้อยกว่า 200 กรัม 
2. ผลงานต้องจัดเก็บไว้ได้อย่างน้อย 2 วัน โดยที่ไม่เสียรสชาติ หรือรูปลักษณะ 
3. น าส่งผลงานผลิตภัณฑ์พร้อมคลิปวิดีโอ ซึ่งต้องถึงคณะกรรมการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ก่อนเวลา 15.30 น. ได้ 2 วธิี ดังนี้ 
3.1 ด้วยตนเอง ที่อาคาร 6 คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์  
3.2 ทางไปรษณีย์ส่งถึง อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 
60000 กรุณาระบุบนกล่องว่า ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนนการตัดสินพิจารณาจาก  
1. รสชาติ / สีสัน / เนื้อสัมผัส ของอาหารที่น าส่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
2. ความสวยงาม ความกระชับ ถูกต้องและเข้าใจง่ายของคลิปวีดีโอ 
3. ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยประจ าท้องถิ่น ในการ

น าเสนอวันที่ 16 สิงหาคม 2565 
 

7. รางวัลในการประกวด 
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ  1. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 

     2. ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 



      
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยประจ าท้องถิ่น 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2565 

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

โรงเรียน .................................................................................................................... 

 

รายช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
3. .......................................................................................... 

ครูผู้ควบคุม ....................................................................... โทรศัพท์ .................................................. 

 

รายช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา 

1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
3. .......................................................................................... 

ครูผู้ควบคุม ....................................................................... โทรศัพท์ .................................................. 

 

กรุณากรอกรายชื่อโรงเรียนของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ 

     Google form  

 

ส านักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 056-219-100-
19 ต่อ 2503 ,2510 โทรสาร 056-882-531 หรือติดต่อประสานงานโดยตรงกับอาจารย์นารีรัตน์     
บุญลักษณ์ โทรศัพท์ 089-635-8536 ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 


