
รายละเอียดการแข่งขนั MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

-------------------------------------- 

 

หลกัการและเหตุผล 

    เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และครบรอบ 13 ปี ของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางส านักวิชาฯจึงได้จัดการประกวดแข่งขันสุดยอด

เคร่ืองส าอางดาวรุ่ง (MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018) เพ่ือเฟ้นหาไอเดียการสร้างผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางที่สร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางดาวรุ่งที่น่าสนใจในการน าเข้าสู่

ตลาด 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และครบรอบ 13 ปี ของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์/ไอเดีย การวิเคราะห์ วางแผน การลงมือปฏบัิติ 

การน าเสนอผลงาน/ไอเดีย ของทมีที่เข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

3. เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกจิเคร่ืองส าอาง  

ก าหนดการ 

 รับสมัคร       : ตั้งแต่บัดน้ี - 3 ก.ย. 61  

 ประกาศผลทมีที่ผ่านการคัดเลือก MFU Cosmetic Rising Star    : 7 ก.ย. 61 

ประเภทละ 3 ทมี   

 ประกาศผลทมีที่ผ่านการคัดเลือก popular vote    : 7 ก.ย. 61 

ประเภทละ 5 ทมี  

 โหวตรางวัล popular vote     : 8-26 ก.ย. 61 

 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ      : 26 ก.ย. 61  

ประเภทการแข่งขนั 

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. ประเภทนักเรียนและนักศึกษาอายุไม่เกนิ 25 ปี  

2. ประเภทบุคคลทั่วไป 

(สามารถแข่งขันแบบเด่ียว หรือ แบบทมีกไ็ด้ โดยไม่จ ากดัจ านวนสมาชิกในทมี) 

เงือ่นไขและกติกาการแข่งขนั 

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าการกรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/2WrFpQ 

2. ส่ง Concept paper ของผลิตภัณฑ์ และ product highlight brochure ขนาด 1600 x 1600 pixel 

ในรูปแบบไฟล์ .jpeg มาที่ cosmeticscience@mfu.ac.th ภายในวันที่ 3 กนัยายน 2561 



3. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นไอเดีย/ความคิดที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ ์(อาจเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีวางจ าหน่ายแล้ว หรือ ยังไม่มีผลิตภัณฑตั์วจริงกไ็ด้) 

4. ไม่เป็นผลงาน/ไอเดียที่ลอกเลียน หรือ ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

5. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้เข้ารอบสุดท้าย ต้องสามารถเดินทางมาเพ่ือน าเสนอผลงาน  ณ มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ช่วงเวลา 15:00 – 17:00 น. หาก

ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกจิกรรมได้ จะถือว่าสละสทิธิ์ 

6. ค าตัดสนิของกรรมการและทมีงานถือเป็นที่สิ้นสดุ 

7. ทมีงานขอสงวนสทิธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดทางเฟสบุค๊ส านักวิชา 

8. https://www.facebook.com/cosmeticsci.mfu/ และ เวบ็ไซต์ส านักวิชาฯ 

9. http://cosmeticscience.mfu.ac.th/home-cossci.html รวมถึงเวบ็ไซต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 

การตดัสินการแข่งขนั 

1. รางวลั MFU Cosmetic Rising Star 2018 

กรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย ประเภทละ 3 ทมี รวมเป็น 6 ทมี เพ่ือมาน าเสนอผลงานที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ช่วงเวลา 15:00 – 17:00 ซ่ึงผู้

เข้ารอบทุกทมีจะต้องจัดเตรียม Presentation เพ่ือน าเสนอให้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงาน 

โดยก าหนดเวลาน าเสนอ 5 นาท/ีทมี 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันน าเสนอ ส าหรับผู้เข้ารอบสดุท้าย 

1. Presentation ซ่ึงอาจท าในรูปแบบของ Powerpoint, PDF, Illustrator หรือ VDO clip แล้วแต่

ความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน 

2. Product mockup โดยท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นการออกแบบแค่ตัวภาชนะบรรจุ 

รวมถึงกล่องกระดาษ (ถ้ามี) โดยไม่จ าเป็นต้องมีเน้ือผลิตภัณฑ์ภายใน และไม่จ าเป็นต้อง

จัดท าฉลากถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

2. รางวลั Popular vote 

กรรมการจะคัดเลือก 5 อันดับผลงานจาก highlight brochure ที่ดีที่สุด ของแต่ละประเภท มา

โพสท์บน https://www.facebook.com/cosmeticsci.mfu/ เพ่ือคัดเลือกหา Popular vote ซ่ึงผู้ที่ได้รับ

รางวัล popular vote จากมวลชน ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จ านวน 3 รางวัล จะได้รับใบ

ประกาศนียบัตร (รางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) 

รางวลั 

1. รางวลั MFU Cosmetic Rising Star 2018 

 ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของแต่ละประเภทจะได้รับโล่

รางวัลสุดยอดเคร่ืองส าอางดาวรุ่งประจ าปี 2561 (MFU Cosmetic Rising Star 2018)  พร้อมเกียรติ

บัตรจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมรับสิทธิประโยชน์การใช้สิทธิ



ผลงานวิจัยจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง และส่วนลดการรับบริการจากศูนย์ SME เคร่ืองส าอาง 

มฟล. 

2. รางวลั Popular vote 

ทมีที่ได้รับรางวัล Popular vote 3 อันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้รับเกียรติบัตรจากส านักวิชา

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

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

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม  

ผู้ประสานงานโครงการ: อ.ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล , อ.ดร.สริตา สังข์ทอง และ อ.เศฐินี จันทร์ภิรมย์  

Tel. 053-916830, 053-916836, 053-916829, 053-916841 Fax. 053-916831 

E-mail: cosmeticscience@mfu.ac.th  

Facebook: https://www.facebook.com/cosmeticsci.mfu/ 

Website: http://cosmeticscience.mfu.ac.th/home-cossci.html 

 


