
 

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย 
Agri Plus Award 2019 

……………………………………………… 
 ที่มาของโครงการ : 

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ  Agri Plus Award 2019 
เป็นการประกวดชิงรางวัลระดับชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายการบริโภค ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สอดรับกับ
นโยบายการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” 

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยหรือ Agri Plus Award 2019 เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยไทย ร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีงานวิจัยรองรับ เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างการรับรู้และ
แรงบันดาลใจในการขับเคล่ือนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมท้ังเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้า
เกษตรไทยในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลท่ีสนใจ เห็นความส าคัญของการพัฒนาสินค้าเกษตรให้

กลายมาเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผู้บริโภคได้รับทราบถึงศักยภาพของสินค้า

เกษตรนวัตกรรมไทย 
3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งจะ

น าไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรไทย 
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส าหรับสินค้า

เกษตรนวัตกรรมท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน : 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนท่ัวไป  

 ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ : 
1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรท่ีเป็นอาหาร (Food Product) ท่ีวางจ าหน่ายแล้ว 
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรท่ีเป็นอาหาร (Food Product) ต้นแบบท่ีมีงานวิจัยรองรับ 
3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ท่ีวางจ าหน่ายแล้ว 
4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ต้นแบบท่ีมีงานวิจัยรองรับ 

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการประกวด : 
1. ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  หาก

พบการน าผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้
คณะกรรมการประกวดมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลฯ 

2. ผู้สมัครท่ีเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้ 1 – 5 คน (ไม่รวมที่ปรึกษา) 



 

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นส้ินสุด 
4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกกรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติของ

ผู้สมัครไม่ครบถ้วน 
5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และ

ประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ขั้นตอนการประกวด : 
1. การสมัครและการส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน 

 1.1 ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการประประกวด Agri Plus Award หรือ Download 
เอกสารใบสมัคร ได้ท่ี www.agriplusaward.com ท้ังนี้  ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดย
ครอบคลุม ดังนี้ 

  1) ช่ือผลงาน (ภาษาไทย/อังกฤษ) พร้อมระบุประเภทท่ีส่งเข้าประกวด  
  2) ภาพถ่ายผลงานนวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวดท่ีมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน รวมท้ังภาพใน

มุมมองอื่น อาทิ หน้าตรงและด้านข้าง เป็นต้น 
  3) เขียนอธิบายถึงรายละเอียดของผลงานตามหัวข้อท่ีระบุไว้ในใบสมัคร (ในกรณีท่ีต้องมี             

การสาธิตวิธีการใช้งาน หรืออาจจัดท าเป็น VDO Clip เพิ่มเติมส่งมาเพื่อการแนะน าผลงาน) 
  4) ระบุช่ือ – นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมท่ีอยู่และเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์ / 

อีเมล์) 
 1.2 ก าหนดให้ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดผลงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินในรอบคัดเลือก
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

  1) เว็บไซต์ ส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com พร้อมแนบไฟล์ 
ท่ีระบุในกติกาให้ครบถ้วน 

 2) ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการประกวด “Agri Plus Award 2019” 117 ซอยกรุงเทพกรีฑาซอย 7 ถนนกรุงเทพ
กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  3) อีเมล์ ส่งใบสมัครและผลงานทาง อีเมล์: agriplusaward@gmail.com ระบุชื่อใน
อีเมล์ว่า “การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย” พร้อมแนบไฟล์ตามท่ีระบุในกติกา 
 2. การพิจารณาในรอบคัดเลือก  
  คณะกรรมการฯ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อคัดเลือกผลงานผ่านเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 40 ผลงาน (ประเภทละ 10 ผลงาน) 
 3. การประกาศผลรอบคัดเลือก 
  ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะประกาศทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com          
       4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ 

ทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องน าเสนอรายละเอียดท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ 
ระยะเวลา 7 นาที และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ ซักถาม 3 นาที รวมเป็น 10 นาที  

5. การประกาศผลและมอบรางวัล 
การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 

  ระยะเวลาด าเนินการ :   



 

กุมภาพันธ์  – มิถุนายน 2562 

 ก าหนดการการประกวด : 
กิจกรรม ก าหนดการ สถานที ่

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ก.พ. – 31 มี.ค. 62 สมั ค ร เข้ าป ระก วด ได้ ท่ี 
www.AgriPlusAward.com 

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 8 ก.พ. 62 ห้องบูรฉัตรไชยากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจ/การตลาด ตลอดจน
จะต้องน าส่งผลิตภัณฑ์ให้กับทางคณะกรรมการฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

19 เม.ย. 62 
08.00น. – 16.00น. 

KX Knowledge Exchange 
Center 

คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผลงานเข้า สู่
รอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งส้ิน 40 ผลงาน ดังนี้ 

1. Food 
- วางจ าหน่ายแล้ว 10 ผลงาน 
- มีงานวิจัยรองรับ 10 ผลงาน 

2. Non-Food 
- วางจ าหน่ายแล้ว 10 ผลงาน 
- มีงานวิจัยรองรับ 10 ผลงาน 

 
 
 

25 เม.ย. 62 
13.00น. – 16.30น. 

Big Co-Working Space 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 26 เม.ย 62 www.AgriPlusAward.com 
คณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญ ให้ค าปรึกษา
(Coaching) ส าหรับผู้สมัครท่ีผ่านรอบคัดเลือก จ านวน 
40 ราย  

28 - 29 เม.ย. 62 
13.00 – 16.30น. 

Big Co-Working Space 

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีผู้ได้รับรางวัล 
รวมท้ังส้ิน 20 ผลงาน ดังนี้  

1. Food  
- วางจ าหน่ายแล้ว 5 ผลงาน 
- มีงานวิจัยรองรับ 5 ผลงาน 

2. Non-Food 
- วางจ าหน่ายแล้ว 5 ผลงาน 
- มีงานวิจัยรองรับ 5 ผลงาน 

๙ พ.ค. 62 
09.00น. – 16.00น. 

Big Co-Working Space 

การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล 16 พ.ค. 62 
09.00น. – 13.00น. 

โรงแรม สุโกศล กรุงเทพ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน : 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj1woyxvfTfAhUIbysKHQPwBlUQsAR6BAgFEAE
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj1woyxvfTfAhUIbysKHQPwBlUQsAR6BAgFEAE


 

เกณฑ์การพิจารณา รอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับนวัตกรรม เช่น ระดับความใหม่ของนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์  

35 35 

คุณค่าของนวัตกรรม เช่น ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากนวัตกรรม
ในมุมมองต่างๆ  (เศรษฐกิจ สังคม) ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร เช่น ขายได้ในราคาท่ีสูงขึ้น 

35 35 

ความน่าสนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 10 10 
ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรท่ีน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 10 10 
ความครบถ้วนของใบสมัคร 10 - 
รูปแบบ/วิธีการน าเสนอและการตอบค าถาม - 10 

คะแนนรวม 100 100 

 

 

 

 

 รางวัลส าหรับการประกวด :  
1. ประเภทรางวัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product)  

ที่วางจ าหน่ายแล้ว  ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 25,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 25,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 15,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 15,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

 
2. ประเภทรางวัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product)  

ที่วางจ าหน่ายแล้ว  ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 25,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 25,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 15,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 15,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 



 

รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ :   
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 
 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019) 
117 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร  : 02 346 9000 
Email  : agriplusaward@gmail.com 

Facebook  : facebook.com/AgriPlusAward 
Website  :    www.agriplusaward.com 
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