
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการด าเนินโครงการประกวด
นวตักรรมอาหาร 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง        ดร.ขวญัหทยั  แช่ทอง        คณะวชิา/หน่วยงาน        คณะเทคโนโลยอีาหาร 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ดร.ขวญัหทยั  แช่ทอง        คณะวชิา/หน่วยงาน        คณะเทคโนโลยอีาหาร 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยป์ระจ า คณะเทคโนโลยอีาหาร ท าหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาในรายวชิา การพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารและรายวชิาท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ละประมง 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า 

การด าเนินโครงการประกวดนวตักรรมอาหาร 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

เน่ืองจากนโยบายของมหาวทิยาลยัรังสิต ตอ้งการใหค้ณะเทคโนโลยีอาหารไดแ้สดงศกัยภาพของ
คณะฯ โดยการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ใหมี้นวตักรรมและเทคโนโลย ีทั้งน้ี จะเป็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเป็น
สัญญาลกัษณ์ของคณะฯ และวทิยาลยัฯ ดงันั้นทางคณะฯ จึงไดจ้ดัให้นกัศึกษาประกวดนวตักรรมอาหาร
ข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาร่วมกนั 3 ชั้นปี ในการคิดและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีนวตักรรมข้ึนมา 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1 วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 
1) จดัประชุมนกัศึกษา 3 ชั้นปี (ปี 1, 2 และ 3) โดย คณบดีคณะเทคโนโลยอีาหาร ใหแ้นวทาง

และช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2) นกัศึกษาจดักลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มตอ้งประกอบดว้ย นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 , 2 และ 3 (เพื่อให้นอ้ง

พี่ไดรู้้จกั และท างานร่วมกนั และหวงัวา่พี่ปี 3 จะช่วยสอนนอ้งปี 2 และ ปี 1) โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์
ท่ีปรึกษา 1 คน 

3) นกัศึกษาด าเนินโครงการ โดยก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มส่งรายช่ือสมาชิก หวัขอ้ (Product idea) 
และน าเสนอแนวคิดและผลิตภณัฑต์น้แบบ 

4) นกัศึกษาส่งผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์เขา้ประกวดในงาน Open House ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
(จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 24-25 พ.ย. 59) 

5) ประเมินผลงานและคดัเลือกผูช้นะเลิศโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายใน
คณะฯ 

6) ใหน้กัศึกษากรอกใบประเมินความพึงพอใจหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
6.2 เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้ที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 



 
 

1) ผูเ้ล่า คือ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลงานโดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตดัสิน (คณาจารยภ์ายในคณะฯ) 
เกณฑก์ารตดัสินผลงาน 

หวัขอ้ท่ีประเมิน รายละเอียดการประเมิน คะแนน (%) 
1. ความเป็นนวตักรรม - แสดงออกถึงความใหม่ ความคิดสร้างสรรคบ์นพ้ืน

ฐานความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงสามารถ
น าไปสู่การผลิตทางการคา้ 
- ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคในแง่ของสุขภาพ มี
หลกัฐานอา้งอิงวา่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความ
แตกต่างจากผลิตภณัฑเ์ดิมในทอ้งตลาด 
- ความมีคุณค่าของผลิตภณัฑ ์

40 

2. คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ - รสชาติ 
- เน้ือสมัผสั 
- ลกัษณะทางกายภาพ 
- คุณค่าทางอาหาร 
- กระบวนการแปรรูปท่ีใช ้
- การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

30 

3. ความปลอดภยั/อายกุารเก็บ - การค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
- การเลือกระบบบรรจุและวสัดุบรรจุท่ีเหมาะสม 

15 

4. ความสามารถต่อยอดทางธุรกิจ สามารถน าไปขยายผลทางธุรกิจได ้(ขายไดจ้ริง) 15 

2) คณะฯ ไดก้ าหนดเงินรางวลัตอบแทนส าหรับผลงานท่ีไดร้างวลัท่ี 1, 2 และ รางวลัชมเชย 
รางวลัละ 2,500, 1,500 และ 700 ตามล าดบั และส าหรับผลงานท่ีผา่นการคดัเลือกของคณะกรรมการท่ี
สามารถพฒันาต่อในเชิงพาณิชยไ์ด ้ทางคณะฯ จะขอซ้ือสูตร และมีส่วนแบ่ง% จากการขายใหเ้จา้ของไอ
เดีย 

6.3 ผู้มีส่วนร่วมทีท่ าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 
ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใหเ้กิดความส าเร็จ คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ของคณะเทคโนโลยี

อาหาร 
6.4 อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข 
1. งบประมาณการท าโครงการจ ากดั เพิ่มงบประมาณ 
2. เวลาวา่งไม่ค่อยตรงกนั ในคร้ังต่อไปควรมีการจดัเวลาท่ีใหท้  ากิจกรรม

ร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
3. การแบ่งหนา้ท่ีกนัภายในกลุ่มยงัไม่ดี เพิ่มทกัษะการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า และการ

วางแผนงานท่ีดี 
4. ระยะเวลาในการท างานมีนอ้ย เพิ่มระยะเวลาในการท างาน 
5. สถานท่ีแสดงผลงานไม่เหมาะสม ควรรวมจุดการแสดงผลงานอยูใ่นสถานท่ีไม่ร้อน



 
 

เกินไป เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมงาน Open house สามารถ
เขา้ชมผลงานไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

7.1 ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 

1) นกัศึกษาจดักลุ่มและน าเสนอผลงานทั้งหมด 9 กลุ่ม น าเสนอในงาน Open House 24-25 
พฤศจิกายน 2559 

2) ผลการตดัสินของคณะกรรมการฯ ประกาศมอบรางวลัท่ี 1, 2 และ รางวลัชมเชย รางวลั
ละ 2,500, 1,500 และ 700 ตามล าดบั โดยทางคณะกรรมการฯ เห็นถึงความตั้งใจท่ีจะด าเนินงานของแต่
ละกลุ่ม 

7.2 ส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

1) ความร่วมมือร่วมใจกนัของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ของคณะเทคโนโลยอีาหาร 
2) ผลิตภณัฑอ์าหารจากบางโครงการท่ีสามารถพฒันา และต่อยอดเป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ี

เป็นตราสัญลกัษณ์ของคณะฯ หรือวทิยาลยัฯ และพฒันาในเชิงพาณิชยต่์อไป 
3) ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขในคร้ังถดัไป 


