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                        รายละเอียด ระเบยีบการ และกติกาการสมคัรโครงการ 

 BETAGRO Food Safety Society 2015 
เบทาโกรรว่มสรา้งสงัคมคนรุน่ใหม ่ใสใ่จอาหารปลอดภยั  

 

 Summer น้ี พลงัของคนรุ่นใหม่จะกลบัมาอีกครัง้  
กบัปฏิบติัการณ์ (Mission) ส่งต่อความรู้ และรณรงค ์เร่ืองอาหารปลอดภยั  
โดย 24 Food Safety Society สู่สงัคมกลุ่มต่างๆ ท่ีพวกเขารกัและห่วงใย 

   กบัโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ในแนวคิด Food Safety Mission     
 

BETAGRO Food Safety Society หนึ่งในโครงการส่งเสริม และแชร์ความรู้รวมถึงแนวคิดด้านอาหาร
ปลอดภยัใหก้บัสงัคมของเครอืเบทาโกร โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอืนิสติ นกัศกึษา คนรุน่ใหมข่องสงัคม เพื่อทีจ่ะบอกต่อ
และสรา้งสงัคมทีห่่วงใยเรือ่งอาหารปลอดภยัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  

ส าหรบั BETAGRO Food Safety Society 2015 ก าหนดจดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “Food Safety Mission” โดย
เป็นการสารต่อเรื่องราวของ Food Safety ที่เน้นสื่อออนไลน์ จากครัง้ที่ผ่านๆ มา ต่อยอดสู่การจดักจิกรรมที่เขา้ถงึ
คนกลุ่มต่างๆ ของสงัคม ผ่านแนวคดิและไอเดยีสรา้งสรรคข์องคนรุ่นใหม่ ที่ผ่านการคดัเลอืก ซึง่รปูแบบกจิกรรมจะ
เป็นการใหค้วามรูแ้ละรณรงคไ์ปยงั Society กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดแ้ก่ เดก็ วยัรุน่ และกลุ่มคนรกัการท าอาหาร  

ทัง้นี้  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็น BETAGRO Food Safety Society จ านวน 24 คน จะได้รบัใบ
ประกาศนียบตัร ทุนการศกึษาจากเครอืเบทาโกร และรางวลัชนะเลศิ จ านวน 6 คน จะได้มโีอกาสทศันศกึษาดูงาน
ดา้นอาหารปลอดภยัทีต่่างประเทศเพื่อเกบ็เกีย่วประสบการณ์ และน ามาบอกต่อใน society อยา่งต่อเนื่องต่อไป  
 
คณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
- เป็นนิสติ นกัศกึษา ทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า ไม่จ ากดัคณะ และสาขาวชิา   
- มอีายรุะหว่าง 18 – 23 ปี 
- มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก มทีกัษะในการสื่อสาร บุคลกิภาพด ี 
- มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์และ Social Network หรอืสามารถสรา้งสรรคส์ื่อในรปูแบบทีน่่าสนใจ  
- ไมเ่คยมปีระวตัเิสื่อมเสยี หรอืถ่ายภาพในทางลามกอนาจาร 
- มแีนวคดิและใส่ใจในเรือ่งอาหารปลอดภยั 
 
หลกัฐานในการสมคัร 
- ส าเนาบตัรนกัศกึษา หรอืหลกัฐานการเป็นนกัศกึษา 
- แบบฟอรม์ใบสมคัร 
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กติกาการสมคัรและส่งผลงาน 
1. สามารถรบัใบสมคัร ยื่นใบสมคัรและส่งผลงานไดท้ีจุ่ดจดักจิกรรมโรดโชว์ 

กิจกรรมโรดโชว ์BFF2015 
วนัเดือนปี มหาวิทยาลยั 

10 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
11 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยันเรศวร 
13 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
17 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
18 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
19 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 
20 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
23 มนีาคม 2558  มหาวทิยาลยัมหดิล 
24 มนีาคม 2558 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
26 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
27 มนีาคม 2558 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
31 มนีาคม 2558 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่  
                             
2. สมคัร และส่งผลงานผ่านทาง www.facebook.com/betagrofoodsafetysociety หรอือเีมล ์bfss@betagro.com  

ผลงาน ไดแ้ก่  

- บทความแสดงแนวความคดิในหวัขอ้ “คณุอยากจะจดักิจกรรมเพ่ือส่ือสารและรณรงคเ์ร่ืองอาหารปลอดภยั
ในรปูแบบใด และท าไม” ความยาวไมเ่กนิ 1 หน้ากระดาษ 
- คลปิของคุณ พดูแสดงแนวความคดิในหวัขอ้ “คณุอยากจะจดักิจกรรมส่ือสารและรณรงคเ์ร่ืองอาหาร
ปลอดภยัในรปูแบบใด และท าไม” ความยาวไมเ่กนิ 1 นาท ีชนิดไฟล ์mp4 หรอื WMV ขนาดไมเ่กนิ 10 MB และ
โพสตล์งิค ์YouTube ส่งมา Inbox แฟนเพจของโครงการ 
- สมคัรทีจุ่ดโรดโชว ์ตามวนัเวลาทีก่ าหนด พรอ้มออดชิัน่ บนัทกึภาพการแนะน าตวั และเหตุผลแนวความคดิ “คณุ
อยากจะจดักิจกรรมส่ือสารและรณรงคเ์ร่ืองอาหารปลอดภยัในรปูแบบใด และท าไม” ในกจิกรรมโรดโชว ์ 
 
3. รบัสมคัรและส่งผลงาน ตัง้แต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 หมดเขต วนัท่ี 3 เมษายน 2558 (ปิดรบัเวลา 24.00 น.)  
 
 
 

mailto:bfss@betagro.com
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ขัน้ตอนการตดัสินและประกาศผล 
1. รอบคดัเลือก (Audition) คดัเหลือ 24 คน  
- วนัพุธที ่8 เมษายน 2558 ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร ์(นอรธ์ปารค์) หลกัสี ่กรงุเทพฯ 
2. ประกาศรายช่ือ 24 คน ท่ีผา่นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ   
- วนัศุกรท์ี ่10 เมษายน 2558 ทาง www.facebook.com/betagrofoodsafetysociety และ www.betagro.com  
- 24 คนสุดทา้ย ทีผ่่านรอบคดัเลอืก จะไดร้บัการตดิต่อจากเจา้หน้าทีเ่พื่อแจง้ผลการตดัสนิ และรว่มปฐมนิเทศ 
3. การแถลงข่าวเปิดตวั 24 คนสดุท้าย    
- วนัพุธที ่17 มถุินายน 2558 ณ ลานโถงชัน้ 1 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร ์(นอรธ์ปารค์) กรงุเทพฯ  
4. รอบชิงชนะเลิศ 
- ตดัสนิและประกาศผล ในวนัพุธที ่5 สงิหาคม 2558 ณ ลานชัน้ 1 โซนบ ีศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว 
**วนัเวลา สถานที ่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
การร่วมกิจกรรม 

ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็น BETAGRO Food Safety Society ทัง้ 24 คน (ชาย 12 หญงิ 12) จะตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรม และปฏบิตัภิารกจิอยา่งต่อเนื่องตลอดโครงการ จงึจะมสีทิธิไ์ดร้บัรางวลัตามทีก่ าหนด ดงันี้ 
1. กจิกรรมใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งศกัยภาพรว่มกบัเครอืเบทาโกร และวทิยากรมอือาชพีในดา้นต่างๆ จ านวน 5 วนั 
ตัง้แต่วนัที ่27 – 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร ์(นอรธ์ปารค์) หลกัสี ่
กรงุเทพฯ และ ปา่สกั ฮลิลไ์ซด ์รสีอรท์ จ.ลพบุร ี
2. แถลงขา่วเปิดตวั 24 คน ของโครงการฯ ในวนัพธุท่ี 17 มิถนุายน 2558 ณ ลานโถงชัน้ 1 อาคารเบทาโกร               
ทาวเวอร ์(นอรธ์ปารค์) กรงุเทพฯ 
3. การปฏบิตัภิารกจิ รว่มส่งต่อแนวความคดิอาหารปลอดภยัตามโจทยท์ีก่ าหนด เป็นระยะเวลา 2 เดอืน โดยรว่มท า
ภารกจิการรณรงคใ์นแนวคดิดา้นอาหารปลอดภยัรว่ม จ านวน 3 ครัง้ ดงันี้ 

- กลุ่มเดก็ อายุประมาณ 10 – 13 ปี ณ โรงเรยีนเบทาโกรวทิยา ปากช่อง จ.นครราชสมีา หรอืโรงเรยีน
อนุบาลพฒันานิคม จ.ลพบุร ีในวนัที ่26 มถุินายน 2558  

- กลุ่มวยัรุ่น / คนรุ่นใหม่ บรเิวณลานกจิกรรม สยามสแควร/์สยามเซน็เตอร ์ในวนัที ่10 กรกฎาคม 2558 
- กลุ่มคนรกัการท าอาหาร ณ ลานกูรเ์มต ์มารเ์กต็ ศูนยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ในวนัที ่24 กรกฎาคม 2558  

*วนัเวลา สถานทีก่ารจดักจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4. ผูท้ีผ่่านเขา้รอบทัง้ 24 คน จะตอ้งรว่มกจิกรรมการตดัสนิและประกาศผล ในวนัพธุท่ี 5 สิงหาคม 2558 ตัง้แต่
เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานชัน้ 1 โซนบ ีศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว  
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รางวลัในโครงการ  
- ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทัง้ 24 คน จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร และทุนการศกึษา คนละ 10,000 บาท พรอ้ม Voucher 
ผลติภณัฑ ์และรา้นอาหารในเครอืเบทาโกร นอกจากนี้ ยงัจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษในกรณสีนใจทีจ่ะฝึกงาน
หรอืเขา้ท างานในเครอืเบทาโกร       
- รางวลัชนะเลศิ 1 (คะแนนสงูสุด ชาย 3 หญงิ 3 คน) จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร พรอ้มทรปิทศันศกึษาดา้นอาหาร
ปลอดภยั ทีป่ระเทศญี่ปุน่ รวมมลูค่ากว่า 480,000 บาท 
- รางวลั Top Vote ชาย 1 คน หญงิ 1 คน จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร และทุนการศกึษา คนละ 15,000 บาท 
- รางวลัสื่อสารและการแสดงยอดเยีย่ม (Best Idea & Performance) 1 ทมี (6 คน) จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร และ
ทุนการศกึษา ทมีละ 30,000 บาท 
         
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
BETAGRO Contact Center 0 2833 8333 
หรอืทีแ่ฟนเพจ www.facebook.com/BETAGROFOODSAFETYSOCIETY 
หรอืผูป้ระสานงานโครงการ โทร. 08 9814 8278  
 

*********************************** 

http://www.facebook.com/BETAGROFOODSAFETYSOCIETY

