
ระเบียบการแข่งขันโครงการประกวดอาหารแปรรูปจากปลาในวิถี New normal  
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2564 

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1. การรับสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2564 

1.1 ด้วยตนเอง  
ส านักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 1) โทรศัพท์ 056-219-100-19  

ต่อ 1400   
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2503 หรือติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ  

โทรศัพท ์098-855-3235 
 1.2 Google form 
  ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในรูปแบบ google form  

 https://forms.gle/jC5qktkYu9MMnwab7  หรือสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง 
 

 
2. ระดับการแข่งขัน 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา 

จ ากัดสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน และ ครผูู้ควบคุมทีมจ ากัดทีมละไม่เกิน 2 คน 
 

3. กติกาการแข่งขัน 
3.1 หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน 
 การแข่งขันโครงการประกวดอาหารแปรรูปเพ่ือถนอมอาหาร เพ่ือวิถี New normal 
โดยต้องใช้วัตถุดิบหลัก คือ ปลาน้ าจืด หรือปลา ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์  

 

  3.2 กติกาการแข่งขัน 
   3.2.1 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการแปรรูปแล้วมาให้
คณะกรรมการก่อนถึงวันแข่งขันอย่างน้อย 5 วัน คือ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียรสชาติ หรือ
รูปลักษณ์ของอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปที่ส่งถึงคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
     

https://forms.gle/jC5qktkYu9MMnwab7


1) น้ าหนักไม่น้อยกว่า 300 กรัม 
2) ต้องจัดเก็บไว้ได้อย่างน้อย 5 วัน โดยที่ไม่เสียรสชาติ หรือรูปลักษณะ 
3) น าส่งผลงานผลิตภัณฑ์พร้อมคลิปวิดีโอภายในวันที่ 13 สิงหาคม  

2564 ณ อาคาร 6 คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบล
นครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์   
 

3.2.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องท าการอัดคลิปวีดีโอการแปรรูปถนอมอาหารจาก 
ปลาน้ าจืด หรือเป็นปลาที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 เมนู โดยไม่จ ากัดประเภทของ
อาหาร เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการตัดสินในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยคลิปวิดิโอที่จัดท า ต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการแปรรูปถนอมอาหาร ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาท ี
2) สูตรในการแปรรูปถนอมอาหาร วัตถุดิบและปริมาณท่ีใช้ เช่น ปลา เครื่องปรุง 

และอ่ืน ๆ 
3) วิธีท าท่ีชัดเจนในแต่ละขั้นตอนการแปรรูปถนอมอาหาร 
4) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร 
5.) รูปผลงานส าเร็จที่พร้อมเตรียมจัดส่งให้คณะกรรมการ 

 

4. วันแข่งขัน 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Meet Google       เวลา 

08.30-14.30 น. โดยประมาณ และจะท าการแจ้ง ลิ้งค์เข้าระบบก่อนถึงวันแข่งขัน ภายในวันที่       14 
สิงหาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ เวลา  8.30 – 9.00 น. 
อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที เวลา 9.10 – 10.00 น. 
คณะกรรมการตัดสิน   เวลา 10.10 – 10.30 น. 

 
 
 

4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ เวลา  10.30 – 11.00 น. 
อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที เวลา 11.10 – 12.00 น. 
คณะกรรมการตัดสิน   เวลา 12.10 – 13.30 น. 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนการตัดสินพิจารณาจาก  
5.1 รสชาติ / สีสัน / เนื้อสัมผัส ของอาหารที่น าส่งต่อคณะกรรมการ (13 สิงหาคม 2564) 
5.2 เนื้อสัมผัส / รสชาติ / สีสัน ของอาหาร ที่ปรากฏก่อนถึงวันแข่งขัน  
5.3 ความสวยงาม ความกระชับ ถูกต้องและเข้าใจง่ายของคลิปวีดีโอ 
5.4 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการประกอบอาหารในการน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

(16 สิงหาคม 2564) 
 

 



6. รางวัลในการประกวด 
รางวัลในการประกวดแต่ละประเภทมีท้ังหมด 3 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 6.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 6.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
 6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ  -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
- ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 

รายชื่อผูุุเข้าแข่งขัน คนที่ 1 กรุณากรอกชื่อ- สกุล และค าน าหน้าให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดอาหารแปรรูปจากปลาในวิถี New normal 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2564 

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
โรงเรียน .................................................................................................................... 
 
รายช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

ครูผู้ควบคุม ....................................................................... โทรศัพท์ .................................................. 
 
รายช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

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

หมายเหตุ 
กรุณากรอกรายชื่อโรงเรียนของผู้ เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครเข้าร่วม         

การแข่งขันมาที่ Google form หรือ QR Code ที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน หรือ เดินทางมาสมัครด้วย
ตนเองที่ส านักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 1)  โทรศัพท์ 056-219-100-19 ต่อ 1400     
โทรสาร 056-882-531 หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2503 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
สามารถติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ เบอรโ์ทรศัพท์ 098-855-3235 


