
ประกวดนวัตกรรมการทองเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" 

       องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว
อยางย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป บริษัท องคกร สงผลงานเขารวมการประกวด
นวัตกรรมการทองเที่ยว "Innovative Tourism Project 
Pitching 2021" ชิงรางวัลเงินสด พรอมประกาศนียบัตร 
วัตถุประสงค 
• พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและมาตรฐาน
ใหกับผลิตภัณฑและการบริการทางการทองเที่ยวโดย   นำ
นวัตกรรมมาตอยอดผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณทางการทองเที่ยว 
• เพ่ือสรางโอกาสใหเกิดรายไดจากกิจกรรมทางการตลาด

ใหแกผลิตภัณฑและสินคาการบริการทางการทองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ 
• เพ่ือสื่อสารใหนำไปสูการยกระดับคุณคาและเกิดภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑการทองเที่ยวจาก

ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ และสรางความประทับใจแกนักเดินทาง 
ประเภทการประกวด 

• แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว 
• นวัตกรรมดาน Digital Technology ที่นำมาประยุกตใชกับการทองเที่ยว 

คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
• หัวขอแผนนวัตกรรมดานการจัดการ 

o มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปขึ้นไป 
o นิสิต นักศึกษา บริษัท องคกร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ 
o สมัครเปนกลุม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว 
o สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดตอคน 
o ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน 

• หัวขอนวัตกรรมดาน Digital Technology เพ่ือการทองเที่ยว 
o รุนนักศึกษาปริญญาตรี 

 มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปขึ้นไป 
 เปนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยูใน

สถาบันการศึกษาตางๆ ในภาครัฐ และเอกชน 
 สมัครเปนกลุม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว 
 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเปน

นักศึกษาที่มีอาจารย หรือหัวหนาสถาบันการศึกษาใหการรับรองวาเปน 
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันน้ันๆ จริง จำนวน 1 ชุดตอคน 

 ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน 
o รุนบุคคลทั่วไป 
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 มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปขึ้นไป 
 ประชาชนทั่วไป บริษัท องคกร ในทุกสาขาอาชีพ 
 สมัครเปนกลุม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดตอคน 
 ใบสมัครเขารวมการโครงการที่มีขอมูลอยางชัดเจนครบถวน 

กำหนดระยะเวลา 
• กรอกขอมูลใบสมัครต้ังแตวันน้ี -  31 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. และสงมาที่ 

Email: dasta.innovation@gmail.com 
• ประกาศรายช่ือทีมที่ไดรับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ www.dasta-

innovation.com 
• ทีมที่ไดรับคัดเลือกพรอมสมาชิกในทีม จะตองเขารวมการอบรมของโครงการในวันที่ 15 

มิถุนายน 2564 
• ทีมที่ไดรับคัดเลือกมีเวลาต้ังแตวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 15 กรกฎาคม 2564 เพ่ือที่จะพัฒนา

ช้ินงานใหสามารถใชงานในพ้ืนที่พิเศษของ อพท. ไดจริง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดทาย 
• ทีมที่ไดรับคัดเลือกพรอมสมาชิกในทีม จะตองนำเสนอผลงานที่ไดทำการพัฒนาเพ่ิมเติม ในวันที่ 

16 กรกฎาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้งที่ 
www.dasta-innovation.com 

• ผูที่ไดรับรางวัลจะตองดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพ้ืนที่จริง โดยเริ่ม
ในชวงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และตองเสร็จสิ้นกอน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 

รางวัลการประกวด 
• หัวขอการแขงขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว 

o รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
o รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
o รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
o รางวัลชมเชย ไดรับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

• หัวขอการแขงขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมดาน Digital Technology เพ่ือการทองเที่ยว 
o รุนนักศึกษาปริญญาตรี 

 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชย ไดรับรางวัลเงินสด 2,500 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
o รุนบุคคลทั่วไป 



 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ไดรับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ไดรับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ไดรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชย ไดรับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ ทุกรางวัลจำตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล 
ติดตอสอบถาม 
คุณเนาวรัตน ไชยอนันต 
โทร: 081-357-0537 
email: dasta.innovation@gmail.com 
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