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องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หร�อ อพท. โดย 
สำนักงานพัฒนาข�ดความสามารถการทองเที่ยว มีเปาหมายการทำงานตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพ�่อเพ�่มรายไดและกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ�น โดย อพท. มีบทบาทในการบร�หารและพัฒนา
พ�้นที่เพ�่อการทองเที่ยวในเชิงบูรณาการ กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรรวมกับทองถิ�นหร�อแหลงทอง
เที่ยวเพ�่อสงเสร�มและพัฒนาพ�้นที่ที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวใหมีการบร�หารจัดการพ�้นที่เพ�่อการทองเที่ยว
ในเชิงคุณภาพ ระดมบุคลากร งบประมาณ และเคร�่องมือเคร�่องใชมาใชในการบร�หารจัดการการทองเที่ยว
อยางมีเอกภาพ แกไขปญหาโดยรวดเร็วและสงเสร�มใหมีการนำความรูดานการบร�หารจัดการสมัยใหมมาใช
เพ�่อใหบรรลุผลตามแผนงาน โดยมีพ�้นที่ความรับผิดชอบดังนี้

อพท.1 พ�้นที่คุงบางกะเจา

อพท.2 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต  

             (นครราชสีมา บุร�รัมย สุร�นทร ศร�สะเกษ อุบลราชธานี)

อพท.3 เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก  (ชลบุร� ระยอง จันทบุร� ตราด)

อพท.4 เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม (ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พ�ษณุโลก)

อพท.5 เขตพัฒนาการทองเที่ยวว�ถีลุมแมน้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี) 

อพท.6 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา (เชียงใหม เชียงราย ลำพ�น ลำปาง พะเยา นาน) 

อพท.7 เขตพัฒนาการทองเที่ยวลุมแมน้ำเจาพระยาตอนกลาง

             (สุพรรณบุร� สิงหบุร� อางทอง พระนครศร�อยุธยา)

อพท.8 เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก (เพชรบุร� ประจวบคีร�ขันธ ชุมพร ระนอง) 

อพท.9 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล)

ในป 2564 อพท. โดย สำนักพัฒนาข�ดความสามารถการทองเที่ยว ไดจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐาน
สินคาและบร�การเพ�่อสรางโอกาสการแขงขันทางการตลาดอยางมีสวนรวม เพ�่อเพ�่มข�ดความสามารถในการ
แขงขันและมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑและการบร�การทางการทองเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาตอยอด
ผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณทางการทองเที่ยว จนนำไปสูการสรางโอกาสใหเกิดรายไดจากกิจกรรมทางการ
ตลาดใหแกผลิตภัณฑและสินคาการบร�การทางการทองเที่ยวในพ�้นที่พ�เศษ และเปนการยกระดับคุณคาและ
ภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑการทองเที่ยวจากชุมชนในพ�้นที่พ�เศษ

หลักการและเหตุผล
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องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

ประเภทที่ 1

แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว คือการนำเสนอแผนงานที่สงผลกระทบในการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบที่มีองคประกอบของนวัตกรรมการจัดการ 5 ดาน หร�อองคประกอบดานใดดานหนึ่ง
ดังตอไปนี้

Radical Innovation มีการดําเนินงานหร�อเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด เปลี่ยนแปลงโดยสิ�นเชิง สามารถ

สงเสร�มพัฒนาสินคา หร�อบร�การใหนำหนาคูแขงทางธุรกิจได 

Benefit Differentiation การไดรับผลประโยชนจากความแตกตาง เชน สามารถสงเสร�มพัฒนาสินคา

หร�อบร�การใหนำหนาคูแขงทางธุรกิจได ทำใหเกิดมีการรับรูถึงผลประโยชน การใชงาน หร�อประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ ที่ผูบร�โภคจะไดรับจากผูประกอบการนั้น มากกวาคูแขงทางการคาทานอื่น  

Market Share Stimulation การกระตุนสวนแบงทางการตลาด เชน การสงเสร�มการตลาด จัดทำโฆษณา

หาชองทางการจัดจำหนาย รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ เพ�่อที่จะสามารถดึงดูดผูบร�โภคไดมากข�้น

Value-Engineering or Cost-Reduction ผลิตภัณฑหร�อกระบวนการใหมที่ทำใหมีความไดเปร�ยบทาง

นวัตกรรม เชน สามารถทำใหลดตนทุนได ซึ่งจะเปนผลดีตอผูบร�โภค และจะเปนการกระตุนยอดขายจากผูบร�โภค

นวัตกรรมการสรางความพ�งพอใจใหกับทุกฝาย เชน ผูประกอบการ บุคคลในองคกร และผูบร�โภค

เมื่อทั้ง 3 ฝาย เกิดความพ�งพอใจ ก็จะสามารถทำใหเกิดผลกำไรเพ�่มข�้นดวย

นำเสนอผลงานนวัตกรรมดานการจัดการในรูปแบบแผนการจัดการ หร�อโครงงาน โดยนำเสนอ
ความเปนไปได ทั้งดานเทคนิค แบบรางผลงาน การตลาด และ การลงทุน  

-เพ�่อเพ�่มข�ดความสามารถในการแขงขันและมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑและการบร�การทางการทองเที่ยวโดย 
  นำนวัตกรรมมาตอยอดผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณทางการทองเที่ยว
-เพ�่อสรางโอกาสใหเกิดรายไดจากกิจกรรมทางการตลาดใหแกผลิตภัณฑและสินคาการบร�การทาง
  การทองเที่ยวในพ�้นที่พ�เศษ
-เพ�่อสื่อสารใหนำไปสูการยกระดับคุณคาและเกิดภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑการทองเที่ยวจากชุมชนใน
  พ�้นที่พ�เศษ และสรางความประทับใจแกนักเดินทาง

การแขงขันจัดเปน 2 ประเภทไดแก แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว และ นวัตกรรมดาน Digital 
Technology ที่นำมาประยุกตใชกับการทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

วัตถุประสงคกิจกรรม

หัวขอในการแขงขัน, ประเภท
และคุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
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องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

ประเภทที่ 2

นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว (Website, Application, Platform, 
Social Network Integrated Campaign) ผูเขารวมการแขงขันสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
เพ�่อชวยสงเสร�มใหผูบร�โภคเขาถึงชุมชน แหลงทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลในองคกรซึ่งไดแก

Hospitality ชวยสงเสร�มพัฒนาอุตสาหกรรมบร�การในพ�้นที่ เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร
เพ�่อใหผูประกอบการ และผูบร�โภคเขาถึงกันและกันไดงายและสะดวกยิ�งข�้น

Logistic and Traveling ชวยสงเสร�มผูประกอบการในพ�้นถิ�นใหมีนวัตกรรมที่สามารถ
อำนวยความสะดวกแกผูบร�โภค และเขาถึงระบบขนสง หร�อกิจกรรมตางๆ ในพ�้นที่ไดสะดวกยิ�งข�้น

Information ชวยสงเสร�มพัฒนาใหผูบร�โภคสามารถเขาถึงขอมูลในพ�้นถิ�นไดมากข�้น
เชน ขอมูลรานอรอย ขอมูลแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจและยังไมเปนที่รูจัก

E-commerce and Marketing ชวยสงเสร�มพัฒนาผูประกอบการในดาน E-commerce 
เพ�่อใหสามารถดึงดูดผูบร�โภคไดมากข�้น 

ผลงานที่สงเขารวมแขงขันสามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่สนับสนุนดานใดดานหนึ่งที่กลาวไว
หร�อนอกเหนือจากนี้ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาเปน Prototype แลว 
เพ�่อนำมาแสดงตอคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันในหัวขอแผนนวัตกรรมดานการจัดการ

- มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปข�้นไป
-นิสิต นักศึกษา บร�ษัท องคกร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ
-สมัครเปนกลุม หร�อ สมาชิกเพ�ยงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดตอคน
-ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน
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องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

หัวขอการแขงขันนวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว 
จะแบงเปน 2 รุน คือ รุนนักศึกษาปร�ญญาตร� และ รุนบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันในหัวขอ นวัตกรรมดาน Digital Technology 
เพ�่อการทองเที่ยว รุนนักศึกษาปร�ญญาตร�
-มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปข�้นไป
-เปนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปร�ญญาตร� อยูในสถาบันการศึกษาตางๆ 
  ในภาครัฐ และเอกชน 
-สมัครเปนกลุม หร�อ สมาชิกเพ�ยงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษาที่มีอาจารย
  หร�อ หัวหนาสถาบันการศึกษาใหการรับรองวาเปน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู
  ในสถาบันนั้นๆ จร�ง จำนวน 1 ชุดตอคน
-ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน

คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันในหัวขอ นวัตกรรมดาน Digital Technology 
เพ�่อการทองเที่ยว รุนบุคคลทั่วไป
-มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปข�้นไป
-ประชาชนทั่วไป บร�ษัท องคกร ในทุกสาขาอาชีพ
-สมัครเปนกลุม หร�อ สมาชิกเพ�ยงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดตอคน
-ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน
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องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

1. กรอกขอมูลใบสมัครและสงมาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 
2. เจาหนาที่โครงการจะสงอีเมลตอบรับไปยังหัวหนาทีม เพ�่อยืนยันการรับสมัคร
3. หลังจากสงใบสมัครและไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่โครงการ ทีมผูเขารวมการแขงขันจะตองสงลิงกผล
    งาน(google drive, dropbox) มาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 
ภายในวันที่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564  ภายในเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)

หัวขอการแขงขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
 - ทีมผูเขารวมการแขงขันสงไฟลงานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
                ปญหาหร�อประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาแผนงานนี้ เปาหมายและขอบเขตของงาน
                รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ไมเกิน 100 หนา (ขนาด A4)

หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
 - ทีมผูเขารวมการแขงขันสงไฟลงานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
                ปญหาหร�อประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาชิ�นงานนี้ เปาหมายและขอบเขตของงาน 
                รายละเอียดขั้นตอนแผนงาน และขั้นตอนการทำงาน wireframe เทคโนโลยีที่ใช พรอมภาพ
                ประกอบ หร�อ flowchart ไมเกิน 100 หนา (ขนาด A4)

 - ว�ดีโอในรูปแบบ MP4 Full HD (1920x1080) เพ�่อสาธิตว�ธีการใชงาน Prototype ดวยการ 
                Capture หนาจอ หร�อ เปน Live Preview (ไมจํากัดอุปกรณที่ใชบันทึก)
    มีความยาวไมเกิน 5 นาที 
4. ประกาศรายชื่อทีมที่ไดรับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถติดตาม
    ประกาศไดที่ www.dasta-innovation.com
5. ทีมที่ไดรับคัดเลอืกพรอมสมาชิกในทีม จะตองเขารวมการอบรมของโครงการในวันท่ี วันท่ี 6 สิงหาคม 2564  
    ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้งที่ www.dasta-innovation.com
6. หลังการอบรมทีมที่ไดรับคัดเลือกมีเวลาตั้งแตวันที่ 7 – 19 สิงหาคม 2564 เพ�่อที่จะพัฒนาชิ�นงาน
    ใหสามารถใชงานในพ�้นที่พ�เศษของ อพท. ไดจร�ง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดทาย

ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ 
การสงผลงาน และ พ�ธีการตาง ๆ
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7.ทีมที่ไดรับคัดเลือกพรอมสมาชิกในทีม จะตองนำเสนอผลงานที่ไดทำการพัฒนาเพ�่มเติม 
   ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้งที่
   www.dasta-innovation.com 

***ในรอบนําเสนอนี้ ทีมที่ไดรับคัดเลือกจะตองจัดเตร�ยมเอกสารทั้งหมดไมเกิน 20 สไลด และนำเสนอใน
ลักษณะ Pecha Kucha Style (New York) ผูนําเสนอสามารถพ�ดอธิบายไดไสลดละ 20 ว�นาที ในกรณีมี
ว�ดีโอ ตองจัดแบงคลิปใหอยูภายใน 20 ว�นาทีและวางไวในแตละสไลด โดยปลอยใหเปน AutoPlay และผูนําเสนอ
หามแตะตอง computer ในระหวางการนำเสนอ หลังจากนั้น กรรมการจะถาม-ตอบเปนเวลา 10 นาที และจะ
ประกาศผลทีมที่ไดรับรางวัลในวันเดียวกัน

8.ผูที่ไดรับรางวัลจะตองดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพ�้นที่จร�ง โดยเร�่มในชวง
   วันที่ 21 สิงหาคม 2564 และตองเสร็จสิ�นกอน วันที่ 10 กันยายน 2564

 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 50,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 20,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
             รุนนักศึกษาปร�ญญาตร�
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 30,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 2,500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
             รุนบุคคลทั่วไป
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 80,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 30,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  ** หมายเหตุ ทุกรางวัลจำตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล

รางวัลการประกวด
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ประเภทที่ 2

นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว (Website, Application, Platform, 
Social Network Integrated Campaign) ผูเขารวมการแขงขันสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
เพ�่อชวยสงเสร�มใหผูบร�โภคเขาถึงชุมชน แหลงทองเที่ยวที่อยูภายใตการดูแลในองคกรซึ่งไดแก

Hospitality ชวยสงเสร�มพัฒนาอุตสาหกรรมบร�การในพ�้นที่ เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร
เพ�่อใหผูประกอบการ และผูบร�โภคเขาถึงกันและกันไดงายและสะดวกยิ�งข�้น

Logistic and Traveling ชวยสงเสร�มผูประกอบการในพ�้นถิ�นใหมีนวัตกรรมที่สามารถ
อำนวยความสะดวกแกผูบร�โภค และเขาถึงระบบขนสง หร�อกิจกรรมตางๆ ในพ�้นที่ไดสะดวกยิ�งข�้น

Information ชวยสงเสร�มพัฒนาใหผูบร�โภคสามารถเขาถึงขอมูลในพ�้นถิ�นไดมากข�้น
เชน ขอมูลรานอรอย ขอมูลแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจและยังไมเปนที่รูจัก

E-commerce and Marketing ชวยสงเสร�มพัฒนาผูประกอบการในดาน E-commerce 
เพ�่อใหสามารถดึงดูดผูบร�โภคไดมากข�้น 

ผลงานที่สงเขารวมแขงขันสามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่สนับสนุนดานใดดานหนึ่งที่กลาวไว
หร�อนอกเหนือจากนี้ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาเปน Prototype แลว 
เพ�่อนำมาแสดงตอคณะกรรมการ

-คําตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนสิ�นสุด

-ขอมูลเกี่ยวกับผลงานที่สงเขารวมการแขงขันจะถูกเก็บเปนความลับทางการคา รายละเอียดดานเทคนิค

  และขอสัญญาการคา/เทคนิค/ขอสัญญา โดยจะเปดเผยเฉพาะกับทีมงาน อพท. และคณะกรรมการเทานั้น

-ในระหวางการพ�จารณาผลงาน ผูเขารวมการแขงขันอนุญาตให อพท. ติดตอเพ�่อขอรายละเอียดเพ�่มเติม

  เกี่ยวของกับผลงาน ตามขอมูลติดตอที่ผูเขารวมการแขงขันใหไวในใบสมัคร

-ผูเขารวมการแขงขันอนุญาตให อพท. เผยแพรผลงานของผูเขารวมการแขงขันเพ�่อเปนว�ทยาทาน และ

  ทำการประชาสัมพันธ ผลงานของผูเขารวมการแขงขันในเร�่องของขอมูลที่ไมเกี่ยวกับความลับทางการคา 

  ทางเทคนิค หร�อขอสัญญาใดๆ ที่ผูเขารวมการแขงขันมีภาระผูกพันอยูกับหนวยงานอื่น

-อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานของผูเขารวมการแขงขันเขารวมโครงการฯ ในกรณีที่ อพท. พบ

  วาผลงานที่สงเขารวมการแขงขันไมเหมาะสมผิดไปจากหลักการและวัตถุประสงคในการแขงขันครั้งนี้

-ผูเขารวมการแขงขันตองติดตามขอมูลขาวสารที่ อพท. ประกาศเปนระยะ ผานทางเว็บไซต หร�อ ตลอดจน

  ใหความรวมมือในการแจงปรับปรุงขอมูลของผูเขารวมการแขงขัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากขอเสนอ

  โครงการแก อพท. เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งเพ�่อผลประโยชนของผูเขารวมการแขงขันเอง

หลักเกณฑการเขารวมการแขงขัน

กำหนดการ

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

วันที่ 7 - 19 สิงหาคม 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่ 21 สิงหาคม 2564
- วันที่ 10 กันยายน 2564
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-ผูเขารวมการแขงขันตองกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอรมสงผลงานเขารวมการแขงขัน ใหสมบูรณ
  ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพ�จารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์
  ที่จะขอขอมูลเพ�่อประกอบการพ�จารณาเพ�่มเติม
-ผูที่ผานการคัดเลือกรอบขอเสนอโครงการตามเกณฑการตัดสินที่กำหนดไว จะมีสิทธิ์ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
-การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ�นสุด
 
 คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่สงเขามา โดยกำหนดประเด็นพ�จารณา
ไว 4 ดาน เพ�่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการใชสำหรับการพ�จารณาการนำเสนอโครงการ โดยแตละกลุม 
เกณฑและน้ำหนักของการใหคะแนนตางกันตามตารางที่กำหนด เพ�่อความเหมาะสมในการตัดสินในแตละ
ประเภท โดยการพ�จารณาการนำเสนอโครงการจะพ�จารณาจากหลักเกณฑดานตางๆ ดังนี้

องคประกอบดานนวัตกรรมการจัดการ 5 ดาน    25 คะแนน

ความเปนไปไดจร�งในการนําไปใช      25 คะแนน

การขยายบร�การ (Scalability) หร�อสรางความยั่งยืน (Sustainability) 25 คะแนน

ผลลัพธทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน (In/Out Bound)  25 คะแนน

เกณฑการพ�จารณาคัดเลือก
และใหคะแนน

ประเภท แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว

เทคโนโลยีที่นำมาใช       35 คะแนน

ความเปนไปไดจร�งในการนําไปใช      25 คะแนน

ความคิดสรางสรรค       20 คะแนน

UX / UI         10 คะแนน

Research and Story Telling      10 คะแนน

ประเภท นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว 
ใชพ�จารณาทั้งประเภทนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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-ผลงานที่สงเขารวมการแขงขันตองไมมีเนื้อหาที่ขัดตอความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจร�ยธรรม

-ผลงานที่สงเขารวมการแขงขันจะตองเปนผลงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณสามารถใชงานไดจร�ง โดยจะตอง
  พัฒนาข�้นมาเอง ไมลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลังวา ผลงานที่ไดรับรางวัลมี 
  การลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะถือวาผลการตัดสินนั้นเปนโมฆะ

-เนื้อหา หร�อองคประกอบอื่นใดที่ใชในการผลิตผลงานนั้น จะตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 
  และตองไมเขาขายการกระทำอื่นใดที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
  คอมพ�วเตอร พ.ศ. 2554 หากมีการกระทำความผิดเกิดข�้น ผูเขารวมการแขงขันจะตองเปนผูรับผิดชอบ
  ตามกฎหมายทั้งหมด กรณีที่พัฒนาดวยซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ จะตองมีหลักฐานยืนยันวา มีลิขสิทธิ์ถูก
  ตองตามกฎหมาย

-กรณีผลงานผานการแขงขันอื่นๆ มาแลว ผูเขารวมการแขงขันสามารถนําผลงานนั้นเขารวมการแขงขันใน
  โครงการนี้ได แตตองไมเคยไดรับรางวัลใดๆ มากอน

-กรณีผลงานเคยไดรับรางวัลจากการแขงขันอื่นๆ มาแลว หร�อ เผยแพร บน Platform ใดๆ หร�อ เปดใช
  บร�การเกิดผลประโยชนในแงธุรกิจแลว จะอนุญาตใหรวมการแขงขันได โดยมีเง�่อนไขคือ ขอใหตอยอด
  พัฒนาผลงานเพ�่มเติมใหม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และใหเข�ยนรายงานเปร�ยบเทียบขอ
  แตกตางผลงาน กอนและหลัง เชน ผานการแขงขันจากเวทีไหน ไดรางวัลหร�อไม เมื่อไหร หร�อ เพ�่ม feature 
  อะไรใหมบาง มีความแตกตาง ตอยอด หร�อเพ�่มประโยชนหร�อคุณสมบัติดานเทคนิค หร�อการใชงานอื่นๆ 
  มาประกอบใหคณะกรรมการรับทราบ และตองไมติดสัญญาใดกับเจาของโครงการที่ผานมา

-ผลงานที่สงเขารวมการแขงขันตองเอื้อประโยชนใหกับพ�้นที่พ�เศษภายใตการดูแลขององคการบร�หารการ
  พัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หร�อ อพท.

-หากผูเขารวมการแขงขันที่ไดรับรางวัลไมสามารถพัฒนาผลงานไดตามที่เสนอ จะตองมีหนังสือเปน
  ลายลักษณอักษรเพ�่อขอยกเลิกและสงคืนเง�นรางวัลใหกับทางโครงการฯ

-การทดสอบผลงานใหเห็นวาสามารถทำไดจร�งเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูเขารวมการแขงขัน

-ผูเขารวมการแขงขันตองเขารวมอบรม/สัมมนา หร�อกิจกรรมอื่นใดที่ทางโครงการฯ จัดข�้น

-ผูเขารวมการแขงขันสามารถรวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการฯ 

-ผลงานที่ผานการพ�จารณาจะไดรับคัดเลือกตามเกณฑที่กำหนด โดยจะคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมเขาสู
  การแขงขันรอบสุดทาย เพ�่อชิงชนะเลิศและรับเง�นรางวัลแตละประเภท โดยมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเปน
  ผูตัดสิน

เง�่อนไขการเขารวมโครงการฯ
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-ผูเขารวมการแขงขันตองเปนเจาของผลงานในการสงเขารวมการแขงขัน รวมถึงสวนประกอบของผลงาน
  และเนื้อหา ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดเกิดข�้น ผูเขารวมการแขงขันจะ
  ตองเปนผูรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด

-ผลงาน แนวคิด ทุกผลงานในทุกรอบ จะถือเปนลิขสิทธิ์ หร�อสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูเขารวม
  การแขงขัน

-หากบุคคลภายนอกกลาวอางหร�อใชสิทธิเร�ยกรองไดวามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
  ใดในผลงานที่ไดรับรางวัล ทางคณะกรรมการพ�จารณาผลงานขอสงวนสิทธิ์ในการเร�ยกคืนรางวัลที่ไดรับ 
  สำหรับกรณีที่พ�สูจนไดวาเปนจร�งตามขอกลาวอาง

-ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่บุคคลภายนอกกลาว
  อาง หร�อใชสิทธิเร�ยกรองไดวามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดในผลงานที่ไดรับ
  รางวัล สำหรับกรณีที่พ�สูจนไดวาเปนจร�งตามขอกลาวอาง

-สำหรับผลงานที่ไดรับรางวัล ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดข�้นเปนของผูเขารวมการแขงขัน ทั้งนี้ผูเขารวม 
  การแขงขันตองใสตราสัญลักษณของ อพท. ระบุวา อพท. เปนผูรวมสนับสนุนผลงานชิ�นนี้เปนระยะเวลา 
  12 เดือนนับจากวันประกาศผล และทาง อพท. สามารถนําผลงานไปทดลองใชงาน เผยแพรตอ
  สาธารณชน หร�อโฆษณาประชาสัมพันธ เพ�่อการ พัฒนาว�จัย ติชม ว�จารณ หร�อแนะนําผลงานไดในระยะ
  เวลา 12 เดือนนับจากวันประกาศผล

-ผูเขารวมการแขงขันที่ไดรับรางวัล ตองสงมอบ Source Code ใหแก อพท. ภายในเวลา 1 อาทิตย หลัง
  จากที่ไดรับการประกาศผลผูชนะการแขงขัน เพ�่อยืนยันการเปนเจาของผลงาน

กรรมสิทธิ์แอปพลิเคชันที่เขารวมโครงการฯ

 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 50,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 20,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
             รุนนักศึกษาปร�ญญาตร�
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 30,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 2,500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
 หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
             รุนบุคคลทั่วไป
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเง�นสด 80,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเง�นสด 30,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเง�นสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย  ไดรับรางวัลเง�นสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
  ** หมายเหตุ ทุกรางวัลจำตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล
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หัวขอ แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว (รุนบุคคลทั่วไป)

หัวขอ นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว (รุนนักศึกษาปร�ญญาตร�)

หัวขอ นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว (รุนบุคคลทั่วไป)

ชื่อนวัตกรรม

รายชื่อสมาชิก

(หัวหนาทีม) ชื่อ-สกุล

 คณะ/เอก      สถานศึกษา

 ชื่อ กลุม บร�ษัท องคกร

 หมายเลขโทรศัพท     Email

(สมาชิกทีม) ชื่อ-สกุล

 คณะ/เอก      สถานศึกษา

 ชื่อ กลุม บร�ษัท องคกร

 หมายเลขโทรศัพท     Email

(สมาชิกทีม) ชื่อ-สกุล

 คณะ/เอก      สถานศึกษา

 ชื่อ กลุม บร�ษัท องคกร

 หมายเลขโทรศัพท     Email

(สมาชิกทีม) ชื่อ-สกุล

 คณะ/เอก      สถานศึกษา

 ชื่อ กลุม บร�ษัท องคกร

 หมายเลขโทรศัพท     Email

(สมาชิกทีม) ชื่อ-สกุล

 คณะ/เอก      สถานศึกษา

 ชื่อ กลุม บร�ษัท องคกร

 หมายเลขโทรศัพท     Email

ใบสมัครการแขงขันระดับชาติเพ�่อนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับ
ข�ดความสามารถทางการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมตามฐานว�ถีชีว�ตใหม (New Normal)

ทานสามารถสงใบสมัคร และชิ�นงานเขาประกวด ไดตั้งแตบัดนี้ – 15 กรกฏาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

ประเภทของผลงานที่สงเขาประกวด



องคการบร�หารการพัฒนาพ�้นที่พ�เศษเพ�่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

1.ชื่อผลงาน
2.หลักการและเหตุผลของแผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
   หร�อ นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
3.วัตถุประสงคของแผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
   หร�อ นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
4.ปญหาหร�อประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาแผนงานนี้
5.เปาหมาย ขอบเขตของงาน และ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
6.รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของแผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
   หร�อ นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว และการนำไปใชไดจร�ง

หัวขอการแขงขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว
-ทีมผูเขารวมแขงขันสงไฟลงานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ปญหาหร�อ 
  ประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาแผนงานนี้ เปาหมายและขอบเขตของงาน รายละเอียดขั้นตอนการ 
  ทำงาน ไมเกิน 100 หนา (ขนาด A4)

หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว
-ทีมผูเขารวมแขงขันสงไฟลงานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ปญหาหร�อ
  ประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาชิ�นงานนี้ เปาหมายและขอบเขตของงาน  รายละเอียดขั้นตอนแผนงาน 
  และขั้นตอนการทำงาน wireframe เทคโนโลยีที่ใช พรอมภาพประกอบ หร�อ flowchart ไมเกิน 100 หนา 
(ขนาด A4)
-ว�ดีโอในรูปแบบ MP4 Full HD (1920x1080) เพ�่อสาธิตว�ธีการใชงาน Prototype ดวยการ Capture หนา
จอ หร�อ เปน Live Preview (ไมจํากัดอุปกรณที่ใชบันทึก) มีความยาวไมเกิน 5 นาที

แบบเสนอโครงงานและรายละเอียด
แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว หร�อ
นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ�่อการทองเที่ยว ประกอบไปดวย

ติดตามขาวสาร 
www.dasta-innovation.com
ติดตอโครงการ
คุณเนาวรัตน ไชยอนันต
โทร: 081-357-0537
email: dasta.innovation@gmail.com
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