โครงการค่ ายวิทยาศาสตร์
สวทช.ภาคเหนือ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ชัน้ 2 อาคารสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้ วยแก้ ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-226264 โทรสาร 053-226265 / www.nnr.nstda.or.th
ชื่อกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ตอน ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร
1. หลักการและเหตุผล
สวทช.ภาคเหนื อ ภายใต้ ก ากั บ ของ ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีนโยบายในการสร้ างกาลังคนทางด้ านวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุน
เด็กและเยาวชนไทย ปลูกฝั งแนวความคิดด้ านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสาคัญของการนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ กาหนดจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ภายใต้ ชื่อ ค่ ายอุตสาหกรรมอาหารให้ แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน โดยมุ่ ง เน้ นกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการวิจยั ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมหลักที่ทารายได้ ให้ กบั ประเทศ
รวมทังเป็
้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบในท้ องถิ่น โดยนามา
แปรรู ปเป็ นผลิตภัณ ฑ์ หรื อนวัตกรรมทางอาหาร ซึ่งในการตลาดปั จ จุบนั ให้ ความสาคัญ ต่อรู ปลักษณ์ บรรจุ
ภัณฑ์ซึ่งนาไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยที่การบรรจุนนมี
ั ้ ความซับซ้ อนในด้ านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดทังทางด้
้
านต้ นทุน ความสวยงาม และการใช้ งาน โดยอาศัยการออกแบบ
และวางแผนอย่างดีผา่ นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุตอ่ ผลิตภัณฑ์อาหารแตกต่างชนิดกัน
นักเรี ยนที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมจะได้ รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ ยวกับ บทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในตลาด
อุต สาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี บรรจุภัณ ฑ์ ส าหรับอาหารและการยื ดอายุอาหารด้ วยบรรจุภัณ ฑ์ และการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เปิ ดโอกาสให้ ได้ ทาการทดลองการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุตามธรรมชาติ และทดสอบ
บรรจุภัณฑ์ บางชนิด รวมทังกิ
้ จกรรมเกิดความเข้ าใจและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และฉลากบรรจุภ ัณ ฑ์อ าหาร และใช้ ความสารถในการน าเสนอแนวคิด การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารท้ องถิ่นของตนโดยใช้ ความรู้ จากการถ่ายทอดผ่านโครงการค่ายอุตสาหกรรมอาหารครัง้ นี ้
อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ ได้ ศกึ ษาบทบาทของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารตัวอย่างตามสถานการณ์และสถานที่
จริง
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ผ้ ูร่ ว มกิ จ กรรมได้ เรี ย นรู้ ท าความเข้ า ใจและทราบบทบาทของบรรจุภั ณ ฑ์ ใ นตลาด
อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหารและการยืดอายุอาหารด้ วยบรรจุภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2) เพื่อให้ ผ้ รู ่ วมกิจกรรมเกิดทักษะในการทดลองการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุตามธรรมชาติ และ
ทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิด
3) เพื่อให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมเกิดความเข้ าใจและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
4) เพื่ อให้ ผ้ ูร่วมกิ จ กรรมเกิ ด ทัก ษะในการนาเสนอแนวคิด ในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ อ าหารใน
ท้ องถิ่นของตน
5) เพื่อให้ ผ้ รู ่ วมกิจกรรมศึกษาบทบาทของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารตัวอย่างตามสถานการณ์
และสถานที่จริง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.1 สวทช. ภาคเหนือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ iTAP สวทช ภาคเหนือ
สถานที่ตดิ ต่อ ชัน้ 2 อาคารสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้ วยแก้ ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
(053) 226264โทรสาร(053) 226265
E-mail :
itap@nnr.nstda.or.th
3.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ตดิ ต่อ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
(053) 948203 โทรสาร(053) 948201
E-mail :
srisuwan.n@cmu.ac.th
4.วิธีการดาเนินโครงการ
1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แก่กลุม่ เป้าหมาย
1.1 ประชาสัมพันธ์ตรงให้ กบั กลุม่ โรงเรี ยนเป้าหมายด้ วยการส่งจดหมายเชิญสมัครเข้ าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ดาเนินการจัดเตรี ยมการจัดกิจกรรม
2.1 ประสานงาน เรื่ องการจัดเตรี ยมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
2.2 ประสานงานกับวิทยากรเพื่อ จัดเตรี ยม อุปกรณ์และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
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2.3 ประสานงานเรื่ อง อาหารกลางวัน/อาหารว่าง ผู้เข้ าอบรมฯ
2.4 รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมกิจ กรรมวันที่
ส่งบทความวันสุดท้ าย 26 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลคัดเลือกภายใน 4 สิงหาคม 2558
2.5 เตรี ยมความพร้ อมก่อนจัดกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 มิถนุ ายน – 28 สิงหาคม 2558
3. ดาเนินการจัดอบรมฯ เป็ นเวลา 2 ½ วัน ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
วันที่ 1
ช่ วงเช้ า : ให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับอาหารและการยืดอายุอาหารด้ วยบรรจุภณ
ั ฑ์ และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ช่ วงบ่ าย : ปฏิบตั ิการการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุตามธรรมชาติ และทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิด
และใช้ ความสารถในการนาเสนอแนวคิด
วันที่ 2
ช่ วงเช้ า : บรรยายและปฏิบตั กิ ารการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ช่ วงบ่ าย : ปฏิบตั กิ ารบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
วันที่ 3
ช่ วงเช้ า : นาเสนอแนวคิดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารท้ องถิ่นของตนและมอบ
รางวัลที่ 1-3
กิจกรรม
มิ.ย. 58

เดือน
ก.ค. 58

ส.ค. 58

1. ติดต่อประสานงาน คัดเลือกโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ
2. เตรี ยมอุปกรณ์ เอกสารและอื่นๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. จัดทารายงาน
5. กลุ่มเป้ าหมายผู้เข้ าร่ วมอบรมฯ (จานวน 10 โรงเรี ยนๆ ละ 3 คน รวม 30 คน)
ครู แ ละนั ก เรี ย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายตัง้ แต่ ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – ปี ที่ 6 ในสาย
วิทยาศาสตร์ จากโรงเรี ยนในจังหวัดภาคเหนือตอนบนรวม 10 โรงเรี ยนๆ ละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรี ยน 2
คน)
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6. วัน - เวลา - สถานที่จัด
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 จานวน 2 ½ วัน ตังแต่
้ 08.00 – 17.00 น.
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7. ที่พัก : โรงแรมศิรินาถ การ์ เด้ น จ.เชียงใหม่
8. วิทยากร
วิทยากรภาคบรรยาย : คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรภาคบรรยาย : เจ้ าหน้ าที่ จากสวทช. ภาคเหนือ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยากรภาคปฏิบตั ิ : ผู้ชว่ ยวิจยั จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจและทราบ บทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีบรรจุภัณ ฑ์ สาหรับอาหารและการยืดอายุอ าหารด้ วยบรรจุภัณ ฑ์ และการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์
2) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทดลองการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุตามธรรมชาติ และทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์
บางชนิดได้
3) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
4) ผู้ร่วมกิ จกรรมสามารถนาความรู้ ที่ ได้ จากการเข้ าค่ายไปประยุกต์ ใช้ กับแนวคิดในการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในท้ องถิ่นของตน
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กาหนดการ
“ค่ ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋ งกายอาหารพื ้นถิ่น ด้ วยบรรจุภณ
ั ฑ์ สร้ างสรรค์สู่ AEC
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****************************************
จัดโดย
สวทช. ภาคเหนือ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาหนดการ
วันที่ 1 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. กล่าวต้ อนรับ โดย รก.ผอ.สวทช.ภาคเหนือ
กล่าวเปิ ดงาน โดย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
08.45 – 09.00 น. แนะนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00 – 09.15 น. แนะนา สวทช. ภาคเหนือ
09.00 – 9.45 น.

บรรยายเรื่ อง บทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร สูย่ คุ AEC

10.15 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.45 น. บรรยายเรื่ อง เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหารและการยืดอายุอาหารด้ วยบรรจุ
ภัณฑ์
10.45 – 11.45 น. บรรยายเรื่ อง การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. แบ่งกลุม่ เข้ าฐานที่ 1 ; การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุตามธรรมชาติ
14.00 – 15.00 น. แบ่งกลุม่ เข้ าฐานที่ 2 ; การทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์1
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. แบ่งกลุม่ เข้ าฐานที่ 3 ; การทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
17.30 – 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการและรับประทานอาหารเย็น
พร้ อมเข้ าพักที่โรงแรมศิรินาถ การ์ เด้ น
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วันที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ ี 27 สิงหาคม 2558
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ า
08.30 – 09.30 น. บรรยายเชิงปฎิบตั ิการเรื่ อง การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
09.30– 9.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

09.45– 11.00 น.

บรรยายเชิงปฎิบตั ิการเรื่ อง การออกแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 16.30 น. ปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ pinn shop (Creative Space)
16.30 – 20.00น.

กิจกรรมสันทนาการและรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมศิรินาถ การ์ เด้ น

วันที่ 3 วันศุกร์ ท่ ี 28 สิงหาคม 2558
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ า
08.30 – 11.30 น. นาเสนอผลงานแนวคิดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในท้ องถิ่นของตน
11.30 – 12.30 น. มอบของรางวัลโครงงานที่ได้ ลาดับที่ 1-3 และปิ ดการอบรม
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ
******************************************************
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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