
“ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒”  

“เติมร5อยเพิ่มล5าน อาหารเพิ่มค#า 

(Value-added foods)” 

ระหว#างวันที่ ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

ใบสมัคร  

“ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร” 

๑.  คุณสมบัติของผู5สมัคร 

 รับสมัครเป*นกลุ/ม ๆ ละ ๓ คน  ประกอบด5วย 

 ๑.๑  นักเรียนชายหรือหญิง ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๕) จำนวน  ๒ คน  

๑.๒  อาจารยOท่ีปรึกษาประจำกลุ/ม  จำนวน ๑ คน 

 ๑.๓  ผู5สมัครทุกคนสามารถเข5าร/วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร เป*นเวลา ๓ วัน ๒ คืน 

๒.  วิธีการรับสมัคร (รับสมัครจำกัดโรงเรียนละไม#เกิน ๑ ทีม) 

๒.๑  ขอรับแบบฟอรOมใบสมัคร ได5ท่ีฝ[ายกิจกรรมของโรงเรียน (สามารถสำเนาเอกสารได5) หรือ 

       ดาวนOโหลดแบบฟอรOมจากเวบไซตO www.agro.cmu.ac.th /  www.nnr.nstda.or.th 

๒.๒  กรอกข5อมูลในใบสมัครให5ครบถ5วน  (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 

๒.๓  กรอกข5อมูลในแบบฟอรOมบทความไม/เกิน ๕ หน5า ไม/รวมใบสมัคร (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

 ๒.๔  ส/งใบสมัครและบทความ มาทางอีเมลO (SCAN เอกสาร)  มายัง  email: agrocamp.cmu@gmail.com 

๓.  วิธีการคัดเลือก 

 ๓.๑ จะมีทีมท่ีผ/านการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ทีม โดยพิจารณาจากบทความท่ีส/งมาพร5อมใบสมัคร 

 ๓.๒ ทีมท่ีผ/านการคัดเลือกจำนวน ๕ ทีม หลังเสร็จส้ินการเข5าค/ายฯ จะได5รับทุนสนับสนุนในการจัดทำโครงงานผลิต

อาหารสุขภาพเชิงพาณิชยO เพ่ือนำเสนอในงานประชุมประจำป} สวทช.ภาคเหนือ (ประมาณเดือนกุมภาพันธO ๒๕๖๓) 

 

** สวทช.ภาคเหนือ ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกนักเรียน โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเปgนท่ีส้ินสุด** 

๔.  กำหนดการต#างๆ  

 ๕.๑  เป�ดรับสมัคร    วันท่ี ๑๗ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

      (โดยถือวันท่ีส/งเอกสารเป*นหลัก) 

๕.๒  ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี 22 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

        (แจ5งผ/านทางโทรศัพทO และเวบไซตO www.agro.cmu.ac.th /   

      www.nnr.nstda.or.th)   

๕.๓  ผู5ได5รับคัดเลือกส/งเอกสารยืนยัน ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๕.๔  วันท่ีจัดกิจกรรม   ระหว/างวันท่ี ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



“ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒”  

“เติมร5อยเพิ่มล5าน อาหารเพิ่มค#า 

(Value-added foods)” 

ระหว#างวันที่ ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

 

(เอกสารแนบหมายเลข ๑) 

ใบสมัคร : โครงการ “ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร” 
               

รหัสผู5สมัคร............................ (สำหรับเจ5าหน5าท่ีกรอก) 

ข"อมูลโรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน........................................................................................................................................................................................ 

เลขท่ี.............หมู/.........ซอย...............................ถนน........................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณียO...................................................................... 

โทรศัพทO....................................................................................โทรสาร.......................................................................................... 

ข"อมูลอาจารย1ท่ีปรึกษาประจำกลุ;ม 

 ๑. ช่ือ-นามสกุล  (ไทย) ………………………………..……………………………………………………………………………....…………...... 

ช่ือ-นามสกุล  (อังกฤษ) ............................................................................................................................................................…… 

ช่ือเล/น ……........................อายุ.................….ป}  สัญชาติ………………………........ ศาสนา................................................................. 

ท่ีอยู/ท่ีติดต/อได5สะดวก   เลขท่ี...........…...หมู/บ5าน……….................………..หมู/ท่ี.........….....ซอย.........................….......................... 

ถนน...….....................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................................................. 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณียO....................................โทรศัพทOบ5าน..................................................................... 

โทรศัพทOมือถือ..........…………………………… E-mail ...........................................................ไซสOเส้ือ(ยืดคอกลม)........................... 

ข"อมูลผู"สมัคร 

 ๑. ช่ือ-นามสกุล  (ไทย) ………………………………………………………….…………………………………………...…....................... 

ช่ือ-นามสกุล  (อังกฤษ) ...............................................................................................................................………………………... 

ช่ือเล/น ……........................อายุ.................….ป}  สัญชาติ………………………........ ศาสนา............................................................ 

ท่ีอยู/ท่ีติดต/อได5สะดวก   เลขท่ี...........…...หมู/บ5าน……….................………..หมู/ท่ี.........….....ซอย........................…...................... 

ถนน...….....................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................................. 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณียO....................................โทรศัพทOบ5าน................................................................. 

โทรศัพทOมือถือ..........…………………………… E-mail ...........................................................ไซสOเส้ือ(ยืดคอกลม)........................... 

การศึกษาช้ัน.....................................เกรดเฉล่ีย..................................... 

 ๒. ช่ือ-นามสกุล  (ไทย) ……………………………………………………………….……………………………………….…..…………...... 

ช่ือ-นามสกุล  (อังกฤษ) ...............................................................................................................................……………………..… 

ช่ือเล/น ……........................อายุ.................….ป}  สัญชาติ………………………........ ศาสนา............................................................ 

ท่ีอยู/ท่ีติดต/อได5สะดวก   เลขท่ี...........…...หมู/บ5าน……….................………..หมู/ท่ี.........….....ซอย........................…...................... 

ถนน...….....................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................................. 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณียO....................................โทรศัพทOบ5าน.................................................................. 

โทรศัพทOมือถือ..........…………………………… E-mail .........................................................ไซสOเส้ือ(ยืดคอกลม)........................... 

การศึกษาช้ัน.....................................เกรดเฉล่ีย..................................... 



“ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒”  

“เติมร5อยเพิ่มล5าน อาหารเพิ่มค#า 

(Value-added foods)” 

ระหว#างวันที่ ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

 

(เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

โจทยl 

ให5นักเรียนเขียนบทความในหัวข5อ “เติมร5อยเพ่ิมล5าน อาหารเพ่ิมค#า (Value-added foods)” โดยให5พิมพOด5วย แบบ

อักษรไทย สารบาญ (Font : TH SarabunPSK)  ขนาด ๑๖  ลงบนกระดาษ A๔ จำนวนไม/เกิน ๕ หน5า โดยอาจมี ภาพ/กราฟ/

แผนผัง ประกอบตามความเหมาะสม 

ขอให5ครูท่ีปรึกษาประจำกลุ/มอธิบายให5นักเรียนเข5าใจ ให5คำปรึกษาและคำแนะนำต/างๆ ท่ีจำเป*น 

เกณฑOในการให5คะแนน : คณะกรรมการจะตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑOต/างๆ ต/อไปน้ี 

 

๑. แนวคิดและท่ีมาของผลิตภัณฑlอาหาร       ๒๐ คะแนน 

คำอธิบาย : พิจารณาถึงแนวทางการเลือกผลิตภัณฑOอาหาร ท่ีมีการเช่ือมโยงต/อวิถีชีวิต ถ/ายทอดวัฒนธรรมในชุมชนได5 และ

คาดว/าสามารถสร5างมูลค/าเพ่ิมข้ึนแก/ผลิตภัณฑOอาหารน้ัน ลดการสูญเสียจากผลผลิตล5นตลาด โดยอาจยกตัวอย/างท่ีมีหรือพบ

เห็นในบ5าน/ชุมชนของตนเอง หรืออาจเป*นวิธีการคิดว/าน/าจะนำไปใช5ในบ5าน/ชุมชนของตนเองได5  

 

๒. ความรู5เชิงหลักการทางวิทยาศาสตรl        ๒๐ คะแนน 

คำอธิบาย : พิจารณาถึงความรู5ความเข5าใจเก่ียวกับหลักการทำงานของเทคนิควิธีการท่ีนำเสนอ โดยอธิบายในทางวิทยาศาสตรO

ว/าเทคนิควิธีการท่ีนำเสนอน้ันทำงานได5อย/างไรหรือทำไมจึงเป*นเช/นน้ัน  และการอ5างอิงเอกสาร 

 

๓. การนำเสนอ          ๑๐ คะแนน 

คำอธิบาย : พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอ รายละเอียดท่ีต/อเติมเร่ืองราวในเชิงสร5างสรรคO การเรียบเรียงและถ/ายทอด

ความคิดให5ผู5อ่ืนได5ทำความเข5าใจในบทความท่ีพิมพO ความเป*นระเบียบเรียบร5อย เป*นข้ันเป*นตอน สามารถเข5าใจได5ง/าย  

 

๔. ความสร5างสรรคlและนวัตกรรมผลิตภัณฑl       ๒๐ คะแนน 

คำอธิบาย : พิจารณาความความสร5างสรรคOต/อผลิตภัณฑOท่ีนำเสนอ มีความแปลกใหม/ หรือแตกต/าง น/าสนใจ สะท5อนความ

ต5องการของตลาดป�จจุบัน ระบุกลุ/มผู5บริโภคเฉพาะ 

 

๕. แนวคิดในการเลือกใช5บรรจุภัณฑl        ๑๐ คะแนน 

คำอธิบาย : พิจารณาถึงความรู5และการเข5าถึงข5อมูลเก่ียวกับการใช5บรรจุภัณฑOตามท5องตลาด สามารถมีแนวคิดในการปรับ

ประยุกตOใช5กับผลิตภัณฑOของตนเอง โดยอธิบายความสำคัญหรือความน/าสนใจของบรรจุภัณฑOท่ีนำเสนอน้ันว/ามีความเหมาะสม

อย/างไร หรือทำไมจึงเลือกให5เป*นเช/นน้ัน  

 

๖. ความเปgนไปได5เชิงพาณิชยl         ๒๐ คะแนน 

คำอธิบาย :  พิจารณาความเป*นไปได5ของแนวคิดท่ีจะนำไปสู/การต/อยอดในเชิงพาณิชยO สามารถสร5างรายได5แก/ชุมชนของตนได5 

มีความเป*นไปได5ในการทำให5เกิดการผลิตจริง และมีวิสัยทัศนOในการพิจารณาถึงการดำเนินการทางการตลาด 



“ค#ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒”  

“เติมร5อยเพิ่มล5าน อาหารเพิ่มค#า 

(Value-added foods)” 

ระหว#างวันที่ ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

 

(สามารถถ/ายสำเนาเพ่ิมเติมได5) 

 

แบบฟอรlมบทความ  “เติมร5อยเพ่ิมล5าน อาหารเพ่ิมค#า (Value-added foods)” 

(ขอให5พิมพOด5วยแบบอักษรไทย สารบาญ (Font : TH SarabunPSK)  ขนาด ๑๖  ลงบนกระดาษ A๔ จำนวนไม/เกิน ๕ หน5า 

โดยอาจมี ภาพ/กราฟ/แผนผัง ประกอบตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


