Food Innovation Contest 2018
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหาร ปี ที่ 10

Food Innovation Contest 2018
“Local Identity to Healthy Product”
1. ผูด้ าเนิ นโครงการ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

2. ชื่อโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Innovation Contest

3. ระยะเวลาโครงการ

ปี ละ 1 ครัง้ ภายในงาน Food Innovation Asia Conference และ ProPak Asia

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

4. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรม
ทีร่ องรับผลิตผลทางการเกษตรและเพิม่ มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรให้มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ สามารถนารายได้เข้าประเทศได้
ปี ละหลายแสนล้านบาท
นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศและได้มีการริเริม่ การประกวดโครงการนวัตกรรมโดยหน่ วยงาน
ต่างๆ ซึง่ ได้เกิดผลกระทบทาให้เกิดความตื่นตัวในประเทศและภาคเอกชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะผูผ้ ลิตและพัฒนา
บุ คลากรทางด้านอุ ต สาหกรรมเกษตร ได้เห็น ความสาคัญ ดังกล่า วและต้อ งการให้ท รัพ ยากรบุ ค ลากรเยาวชนของประเทศ
ในอนาคตได้ตระหนักเห็นความสาคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเข้าสู่
วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร จึงริเริม่ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์อาหาร (Food Innovation Contest) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2552 ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia
Conference 2009) ซึง่ จัดในเดือน มิถุนายน ของทุกปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ตารางที่ 4-1 ตารางความหมายหัวข้อการประกวด
หัวข้อ
คาอธิ บาย
Local (ท้องถิน่ )
ลักษณะพิเศษที่เป็ นไปตามธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ และภูมปิ ระเทศ เกิด
เป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
Identity (เอกลักษณ์)
วิธกี ารเฉพาะแบบวัฒ นธรรมในแต่ ละท้องถิ่น เกิดจากการผสมผสาน
วัฒนาธรรมทีส่ งสมมา
ั่
และเป็ นภูมปิ ั ญญาทีบ่ รรพบุรุษถ่ายทอดให้ชนรุ่น
หลัง ตามลักษณะภูมนิ ิเวศ และวัฒนธรรม
Health Product (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) ผลิตภัณฑ์ท่กี ่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหาร
หลัก ที่จ าเป็ น ต่ อ ร่า งกาย และมีห ลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ด้า นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้มเี วทีในการแสดงออกซึง่
ความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ
5.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึก ษา หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับ สนุ น กิจกรรมของ
นักศึกษา
5.3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเสาะหาบุคลากรที่มคี ุณภาพจากสถานศึกษาเข้าร่วมทางานในองค์กร และได้คดั เลือก
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ ข้าร่วมการประกวด ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป
6. เป้ าหมายของโครงการ
6.1 เพื่อสนับสนุนนิสติ /นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ฝึกการแสดงออกทางด้านวิชาการทีถ่ ูกต้อง เพื่อเป็ นการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ให้เป็ นบุคคลากรทีม่ คี ุณภาพของประเทศ
6.2 เพื่อให้ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มสี ว่ นร่วมในการเพิม่ ศักยภาพทางด้านวิชาการในแก่นกั ศึกษาและนาไปสูก่ ารพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารของประเทศ
6.3 เพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สร้างฐานข้อมูลความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั
ประเทศ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ของภูมภิ าคอาเซียน
7. ขัน้ ตอนในการประกวด
กิ จกรรม
1. ประกาศ THEME และกาหนดการแข่งขัน
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กาหนดการ
รอบคัดเลือก
สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

ทาง www.fostat.org และ
หนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ
2. เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน โดยให้สง่ ใบสมัคร พร้อม 2 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์
ส่งโครงร่าง (Proposal) และ คลิปวีดโี อนาเสนอผลงาน
ความยาวไม่เกิน 5 นาที
3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานผ่าน VDO Clip
4. ประกาศผลการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (15 ทีม)

20 เมษายน 2561

27 เมษายน 2561
รอบชิ งชนะเลิ ศ
5. นาเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ทีมละ 7 นาที
15 มิถุนายน 2561
และตอบคาถามคณะกรรมการ 6 นาที พร้อมทัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์
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FoSTAT
ทาง www.fostat.org
ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ภายในงาน ProPak Asia 2018
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8. เกณฑ์การพิ จารณาตัดสิ น
รอบคัดเลือก

แต่ละทีมนาเสนอผลงานผ่าน VDO Clip ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยมีเกณฑ์ดงั นี้

ตารางที่ 8-1 ตารางเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินในรอบคัดเลือก
หัวข้อที่ประเมิ น
1. ความเป็ นนวัตกรรม

2. กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

3. ความเป็ น ไปได้ท างธุ ร กิจ
และมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
4. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
5. ความปลอดภัย / อายุ ก าร
เก็บรักษา

6. ความถูกต้องของเนื้อหาใน
การนาเสนอด้วยเอกสาร
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น้าหนัก
(%)
- แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานความรู้ ซึง่ นาไปสู่การผลิตได้ในทาง 30
การค้ า โดย ต้ อ งมีห ลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ และใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่ างจากเดิม ที่มีอยู่ในท้องตลาดและใช้ หลักคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม
- มีความใหม่ในระดับประเทศหรือสากล
- ทดแทนการน าเข้าเนื่อ งจากในประเทศไม่มีผู้ผ ลิต ไม่ เคยมีผู้ใดท าเรื่องนี้
มาก่อน
- มีผทู้ ามาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ผล ต้องทาซ้า และยังไม่เป็ นเชิงพาณิชย์
- ไม่มสี ทิ ธิบตั รในเรื่องดังกล่าว
- ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย
- ชื่อเรื่องตรงตามแนวคิดผลิตภัณฑ์
25
- แนวคิดผลิตภัณฑ์ตรงกับแนวทางการจัดการประกวด
- กระบวนการมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน มีกระบวนการสังเคราะห์
แนวคิด เพื่อให้ได้มาของผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น การสารวจตลาด การตรวจ
เอกสาร การตรวจสอบสิท ธิบ ัต ร การใช้เทคนิ ค ต่ า งๆ ในการหาแนวคิด
การประเมินและการคัดเลือกแนวคิดเบือ้ งต้น เป็ นต้น)
- มีการใช้กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ (เช่น มีการวางแผนโครงการ มีการ
วางแผนการทดลอง มีแผนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แผนการประเมิน
คุณภาพต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ตวั ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ)
- แสดงความเป็ นไปได้ในการนาไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้)
10
- มีความเป็ นไปได้ในเรื่องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี ความปลอดภัยใน
การบริโภค อายุการเก็บรักษาเหมาะสมในเชิงพาณิชย์และกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม / สิง่ แวดล้อม และการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
- แสดงออกถึงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ท่อี ยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ / เข้าใจใน 10
เนื้อหาวิชาการ ผสมผสานกับความเข้าใจในบริบทการใช้งานของผูบ้ ริโภค
- คานึงถึงความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และมีฉลากโภชนาการ
15
- มีการวางแผนหรืออยู่ระหว่างการคานวณอายุการเก็บรักษาทีถ่ ูกต้อง
- มี ก ารออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Package Design) และเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์
เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นานทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
- มีการทวนสอบในเรื่องเอกสารที่เขีย นมาอย่างถูก ต้อง ทัง้ ด้านเนื้อ หาทาง 10
วิชาการและด้านการลอกเลียนเอกสาร
รวมคะแนน 100
รายละเอียดของการประเมิ นในแต่ละหัวข้อ
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รอบชิ งชนะเลิ ศ แต่ละทีมนาเสนอผลงานบนเวที พร้อมทัง้ นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตารางที่ 8-2 ตารางเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ
คะแนน
(%)
1. ความเป็ นนวัตกรรม
- แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานความรู้ ซึง่ นาไปสูก่ ารผลิตได้ในทาง 25
การค้า โดย ต้ อ งมีห ลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ และใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน)
- ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่ างจากเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดและใช้หลักคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม (15 คะแนน)
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ /
- ชื่อผลิตภัณฑ์ตรงตามแนวคิดผลิตภัณฑ์และแนวทางการจัดการประกวด 10
กระบวนการผลิต
(5 คะแนน)
- กระบวนการมีความเหมาะสม มีความชัดเจน และผลิตภัณฑ์มรี สชาติและ
รสสัมผัสทีด่ ี (5 คะแนน)
3. ความถูกต้องตามหลัก
- ต้องมีการสร้างแนวคิด และ/หรือ การคัดเลือกแนวคิด และ/หรือ การทดสอบ 15
วิชาการ
แนวคิด (5 คะแนน)
- ความถูกต้องทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน)
- มีการประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างเหมาะสม (5 คะแนน)
4. ความปลอดภัย / อายุ
- ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและมี ฉ ลากโภชนาการถู ก ต้ อ ง 15
การเก็บรักษา
(5 คะแนน)
- มีก ารวางแผนหรือ อยู่ ร ะหว่ า งการค านวณอายุ ก ารเก็บ รัก ษาที่ถู ก ต้ อ ง
(5 คะแนน)
- มีการออกแบบ (Package Design) ใช้เทคโนโลยีในการยืดอายุรกั ษาและ
การเลือกระบบการบรรจุและวัสดุบรรจุทเ่ี หมาะสม (5 คะแนน)
5. ความสามารถในการต่อยอด - สามารถนาไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้)
15
ทางธุรกิจ
(คะแนนความเป็ นไปได้ สูง = 15, ปานกลาง = 10, น้อย = 5)
6. การนาเสนอผลงาน / การ - การลาดับเรื่องราว เชื่อมโยงความคิดดี (5 คะแนน)
15
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การ - ภาพโปสเตอร์นาเสนอผลงาน มีขอ้ ความสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย มีความ
นาเสนอผลงานผ่านโปสเตอร์ น่าสนใจ (10 คะแนน)
7. การตอบคาถาม
- ตอบได้ตรงคาถามและถูกต้อง (5 คะแนน)
10
- บุ ค ลิก ภาพดี พู ด จาชัด ถ้ อ ยชัด ค า มีม ารยาทในการตอบและปฏิภ าณ
ไหวพริบในการตอบ (5 คะแนน)
8. ผลการพิจารณาผลิตภัณฑ์ - ชอบมากทีส่ ดุ (15 คะแนน)
15
ตัวอย่าง
- ชอบปานกลาง (10 คะแนน)
- ชอบน้อย (5 คะแนน)
รวมคะแนนเต็ม 120
หัวข้อที่ประเมิ น

รายละเอียดของการประเมิ นในแต่ละหัวข้อ

หมายเหตุ การให้คะแนน อยูใ่ นรูปแบบลาดับ 5, 10 และ 15 เท่านัน้
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9. รางวัล
รางวัลที่ 1 ชนะเลิ ศ 50,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 35,000 บาท และเกียรติบตั ร
- อาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั เงิน 15,000 บาท
- สถาบัน ได้รบั ถ้วยรางวัลและโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 รองชนะเลิ ศ 30,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 25,000 บาท และเกียรติบตั ร
- อาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั เงิน 5,000 บาท
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
รางวัลที่ 3 รองชนะเลิ ศ 20,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 16,000 บาท และเกียรติบตั ร
- อาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั เงิน 4,000 บาท
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
รางวัลชมเชย
-

จานวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 7,500 บาท และเกียรติบตั ร
อาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั เงิน 2,500 บาท
สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล

รางวัลพิ เศษ
 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package Design) 5,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
- อาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั เกียรติบตั ร
- สถาบัน ได้รบั โล่รางวัล
 โปสเตอร์ยอดเยี่ยม 3,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 3,000 บาท
 ป๊ อปปูล่าโหวต (จากทาง Facebook FoSTAT) 3,000 บาท จานวน 1 รางวัล
- ผูส้ ร้างสรรค์ ได้รบั เงิน 3,000 บาท
10. สถานที่ดาเนิ นงานตามโครงการและที่อยู่สาหรับการส่งเอกสาร
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2018)
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตูป้ ณ. 1037 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02 942 8528 ต่อ 104-105
โทรสาร 02 942 8527
E-mail : cfop@fostat.org หรือ contact@fostat.org
Website : www.fostat.org
Facebook Fanpage : www.facebook.com/fostat.fanpage , www.facebook.com/foodinnovationcontest/
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