การแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
กิจกรรมที่ 40 การตอบปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : หองประชุม ชั้น 2 อาคารนวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 19)
การแขงขันประเภท : ทีม ทีมละ 4 คน
ผูประสานงาน : 1. ผูชวยศาสตราจารยประกาศ ชมภูทอง โทร. 086-1287725
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภททีม มหาวิทยาลัยแตละแหงสงผูแทนนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สมัครเขารวมการ แขงขันไดมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 4 คน นักศึกษาผูเขารวมการแขงขันตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 (รหัสนักศึกษาตั้งแตป 2559-2561 ชั้นปใดก็ได)
2. คณะกรรมการตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แหงที่เขารวมแขงขัน แหงละ 1 คน
3. ใหแตละมหาวิทยาลัยออกแบบขอคําถามเพื่อคัดเลือกเปนขอคําถามที่ใชสําหรับในการแขงขัน โดยแบงเปน 4 หมวด
วิชา คือ
3.1 หมวดกลุมวิชาเคมีอาหาร ในมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Chemistry, Food Analysis, Nutrition, Functional
Food และ Food Additives
3.2 หมวดกลุมวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Processing, Food Engineering
และ Emerging Technology
3.3 หมวดกลุ มวิ ช าความปลอดภั ย และจุล ชีว วิทยาอาหาร ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวิช า Food Microbiology, Food
Sanitation, Water and Waste Water Treatment, Microbial Analysis และ Food Hygiene
3.4 หมวดกลุมวิชาความรูทั่วไปใหมีเนื้อหาครอบคลุม Packing, Sensory, Quality Control, Quality Management
System, Food Law & Regulation, Current Issue และ ความรูรอบตัว
จํานวนหมวดละ 3 ขอคําถาม รวมเปน 12 ขอคําถาม พรอมเฉลยคําตอบ โดยกําหนดใหขอคําถามเปนแบบปรนัยที่มี
คําตอบ เฉพาะเจาะจง มีตัวเลือกคําตอบจํานวน 4 ตัวเลือก และใหแตละมหาวิทยาลัยออกแบบขอคําถามสํารอง จํานวน 2 ขอ
4. ขอค าถามที่แตละมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว ตองสงขอคําถามทางอีเมล (email) ใหกับ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ได พิ จ ารณากลั่ น กรองข อคํ า ถามที่ มีความซ้ําซอนกัน กําหนดสงภายในวัน ที่ 1 เดือน มีน าคม 2562 และเมื่อ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองขอ คําถามเสร็จสิ้นแลว จะสงคืนขอคําถามกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของขอ
คําถาม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
5. ใหแตละมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับเอกสารตอบกลับจากผูทรงคุณวุฒิแลว จัดพิมพขอคําถามลงในกระดาษ A4 โดยใช
โปรแกรม Microsoft Word ในลักษะเรียงตอกันตามหมวด และขอคําถามสํารอง จนครบ 14 ขอ โดยใหพิมพคําถาม 1 ขอ ใน
กระดาษ A4 จํานวน 1 แผน และพิมพคําถามพรอมคําถามพรอมเฉลยในกระดาษ A4 อีกจํานวน 1 แผน รวมเปน 2 แผน แลว
พับใสซองจดหมายสีขาวแบบซองจดหมาย ราชการ ซองละ 1 ขอเทานั้น หนาซองใหพิมพหมวดวิชาขอคําถาม (ดังตัวอยางแบบ)
6. ซองคําถามจากทุกมหาวิทยาลัยจะถูกบรรจุในกลองคําถาม โดยคณะกรรมการแตละมหาวิทยาลัยจะเลือกขอคําถาม
ดวยวิธีการจับ ฉลากหมายเลยจนครบจํานวน 12 ขอ และขอคําถามสํารองจํานวน 2 ขอ
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7. คณะกรรมการเปนผูเลือกขอคําถามในแตละหมวด รวม 12 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 หมวดกลุมวิชาเคมีอาหาร ในมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Chemistry, Food Analysis, Nutrition, Functional
Food และ Food Additives มีขอคําถามรวม 3 ขอ
7.2 หมวดกลุมวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Processing, Food Engineering
และ Emerging Technology มีขอคําถามรวม 3 ขอ
7.3 หมวดกลุ มวิ ช าความปลอดภั ย และจุล ชีว วิทยาอาหาร ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวิช า Food Microbiology, Food
Sanitation, Water and Waste Water Treatment, Microbial Analysis และ Food Hygiene มีขอคําถามรวม 3 ขอ
7.4 หมวดกลุมวิชาความรูทั่วไปใหมีเนื้อหาครอบคลุม Packing, Sensory, Quality Control, Quality Management
System, Food Law & Regulation, Current Issue และ ความรูรอบตัว มีขอคําถามรวม 3 ขอ
8. เมื่อเริ่มการแขงขันใหตัวแทนคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แหง จํานวน 1 คน เปนผูอานขอคําถาม
จบครบทุกหมวด จํานวน 12 ขอ รวมถึงกรณีที่ตองมีการใชขอคําถามสํารอง
9. ขอคําถามที่ถูกเลือกจากคณะกรรมการ จะอานขอคําถามขอละ 1 ครั้ง และอานซ้ําอีก 1 ครั้ง คณะกรรมการจะเริ่ม
จับเวลาใหทีม มหาวิทยาลัยที่เขาแขงขันเขียนคําตอบทันที สงใหเจาหนาที่ตรวจสอบกระดาษคําตอบขอละ 30 วินาที
10. เมื่อครบกําหนดเวลาใหคณะกรรมการเก็บกระดาษคําตอบทันที สงใหเจาหนาที่ตรวจสอบกระดาษคําตอบ พรอม
บันทึกคะแนนทีม มหาวิทยาลัยที่ตอบถูก
11.คณะกรรมการเฉลยคําตอบที่ถูกตองของขอคําถามที่ถูกเลือก ทีมผูเขาแขงขันที่ตอบถูกจะไดรับคะแนนขอละ 1
คะแนน รวม 12 คะแนน
12.เมื่อสิ้นสุดการแขงขันการตอบปญหาครบทั้ง 12 ขอแลว ใหมีการรวมคะแนนของแตละทีมมหาวิทยาลัยที่เขารวม
การแขงขัน ทีม มหาวิทยาลัยที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ โดยพิจารณาจากลําดับคะแนน
13.หากมีมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเทากัน จะใหสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเทากันเทานั้นตอบขอคําถามสํารองในแต
ละหมวดจะเลือก ขอคําถามดวยวิธีการจับลาก โดยทีมที่มหาวิทยาลัยที่ไดตอบถูกตองกอนจะเปนทีมชนะ
14.ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษา จํานวน 4 คน พรอมหลักฐานประกอบดวย 1) รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 รูป 2) สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 3) สําเนาใบลงทะเบียนเรียน หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน จํานวน 1 ฉบับ ชื่อ อาจารยผูควบคุมทีม จํานวน 1 ทาน และชื่อตัวแทนอาจารยที่เปนคณะกรรมการ จํานวน
1 ท า น มาที่ คุ ณ ฐิ ติ ช ญาน รั ต นเย็ น ใจ คณะ เทคโ นโ ล ยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ เพช รบุ รี email :
tuk_bboy@hotmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562(หลักฐานผูเขาแขงขัน สงในรูปแบบไฟลสแกน pdf)
15.ผลการแขงขัน จัดแบงรางวัลออกเปน 4 รางวัล ดังนี้
15.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พรอมเกียรติบัตร
15.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พรอมเกียรติบัตร
15.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พรอมเกียรติบัตร
15.4 รางวัลชมเชย พรอมเกียรติบัตร
16.คําตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด
กําหนดการแขงขัน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนและรายงานตัวทีมที่เขาแขงขันเวลา 09.30 น. เริ่มการแขงขันตอบปญหาเวลา 10.00
น. สถานที่หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ตัวอยางการพิมพขอคําถาม
หมวดเคมีอาหาร
คําถาม

หมวดเคมีอาหาร
เฉลย
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แอนโธไซยานิน มีสีอะไร
ก. สีเหลือ-สม
ข. สีมวง-แดง
ค. สีเขียว-เหลือง
ง. สีเขียว
แอนโธไซยานิน มีสีอะไร
ก. สีเหลือ-สม
ข. สีมวง-แดง
ค. สีเขียว-เหลือง
ง. สีเขียว

ตัวอยาง

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
4. .................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารยผูควบคุมทีม
1. ผศ.ดร.จินตนา วิบูลยศิริกุล
2. อาจารย ดร.สวรรยา ปญญานันท
3. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
4. อาจารย ดร.จินดา โตกมลธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวอรุณรัตน แมนเมฆ
2. นางสาวปทมาพร ดวงลอมจันทร
3. นายธีรนัย สุขนิรันดร
4. นางสาวชลธิชา ชดคลาย
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อาจารยผูควบคุม
1. ผศ.ดร.จินตนา วิบูลยศิริกุล
2. ผศ.ประกาศ ชมภูทอง
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นายพงศกร ทองหอ
2. นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวนิรมล แสงแจม
4. นางสาวอรปรียา ถังเงิน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยลักษมี หมื่นศรีธาราม
2. อาจารย ดร.สวรรยา ปญญานันท
3. อาจารยวรรณรัตน เฉลิมแสนยากร
4. อาจารย ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายชนะกานต สงบุญ
2. นางสาวศิรินยา มะอาจเลิศ
3. นายสุทธิพงษ จุนปาน
4. นางสาวพรรณทิพา เขียวสะอาด
5. นางศิริญา เกียรติบุญศรี
6. นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารยผูควบคุม
1. อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. นางสาวกาญจนี สภาชัย
3. นางสาวปนัดดา วองประเสริฐ
4. นางสาวกนกวรรณ เสระเทพ
5. นางสาวนุชจรินทร ยางสุด
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยสุวิมล กะตากุล เรเกอรส
2. อาจารยปนธิดา ณ ไธสง
3. อาจารย ดร.จินดา โตกมลธรรม
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4. อาจารยณัฐณิชา ทวีแสง
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