
             
 

 
 
 
 

 
ระเบียบการประกวดการแข่งขนั Smart Innovation  ในนาม บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

การแข่งขนัประกวดนวตักรรมประเภทท่ี 10 ของการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การประกวด 
นวตักรรม ส่ิงประดิษ์และกีฬา สถานศึกาอาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ  

ปีการศึกษา 2565 
******************************* 

โครงการความร่วมมอืระหว่างสมาคมอาชวีะศกึษาเอกชน และบรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการ
แขง่ขนัระดบัชาตทิีเ่ปิดโอกาสใหก้บันักศกึษาอาชวีะเอกชน เพื่อต่อยอดนวตักรรมเชงิพาณิชย ์โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจาก
กลุ่ม ซพี ีออลล์ เป็น Coach และด าเนินโครงการ 

 ข้อ  1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการประกวดการแข่งขนั Smart Innovation  ในนาม บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากดั (มหาชน) การแข่งขนัประกวดนวตักรรมประเภทท่ี 10 ของ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวตักรรม          ส่ิงประดิษ์และกีฬา สถานศึกาอาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2565 ว่า
ด้วยการจดัการจดัการแข่งขนั Smart Innovation” 
 ข้อ  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบงัคบัท่ีขดั  หรือแย้งกบัระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  3.  ในระเบียบน้ี  ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขนัตัง้แต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 

ข้อ  4.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประเสรฐิ   กลิน่ชู   ทีป่รกึษา   
ดร.ชาญณรงค ์  ลกัษณียนาวนิ  ทีป่รกึษา   
นายปิยะวฒัน์  ฐติะสทัธาวรกุล  ทีป่รกึษา   
นายพรวทิย ์  พชัรนิทรต์นะกุล  ทีป่รกึษา   
ผศ.ดร.ศรไีพร  ศกัดิร์ุ่งพงศากุล  ทีป่รกึษา   
นายวเิชยีร   เนียมน้อม  ทีป่รกึษา   
นายฉัชรภ์มิุก   อภนิันทโ์ชตสิกุล ทีป่รกึษา   
ดร.ธติ ิ   มหบุญพาชยั  ประธานกรรมการ   
นายวรเชษฐ์  ธรรมวงศ์  รองประธาน   
นายเคน  นพรตัน์   รองประธาน   
นายกติตพิงศ์   คงธนาทรพัย ์  รองประธาน   
นางสาวเบญจวณ์ี  ทวรีงัสวีชัร ์  รองประธานและเลขานุการ   

 
 



 

 ข้อ  5.  คณะกรรมการด าเนินการจดัแข่งขนั 
นายจรณ์   ส.จุฑามณี  ทีป่รกึษา   
นายกติตพิงศ์   คงธนาทรพัย ์  ทีป่รกึษา   
ดร.ธติ ิ   มหบุญพาชยั  ประธาน   
นายวรเชษฐ์  ธรรมวงศ์  รองประธาน   
นายเคน   นพรตัน์   รองประธาน   
นางสุจนิดา  หริญัสริสิวสัดิ ์  รองประธาน   
นายบญัชา  นัยนิตย ์  กรรมการ   
ดร.รุ่งกานต์  สุขลิ้ม   กรรมการ   
นายเรงิชยั  พะวุฒ   กรรมการ   
นายเดชคฤทธิ ์  สุขวฒันโชต ิ  กรรมการ   
นางสาวสุจาร ี  ฮมีนิกูล   กรรมการ   
นางสาวปัณยตา  หมื่นศร ี  กรรมการ   
นางสาวมิง่ขวญั  อุดชนิ   กรรมการ   
นายสุรชา   วรรตันววิชิ  กรรมการ   
นายนพพล  เสยีงกอ้ง  กรรมการ   
นางสาวสุภาวด ี  ดว้ยหมุน  กรรมการ   
นางสาวภรณ์พชิชา  ธรรมมา   กรรมการ   
นายวทิยา  เจีย่ภกัด ี  กรรมการ   
นายอนิรุจน์  อารมยเ์ยน็  กรรมการ   
นางสาวกนกกร  หาญค า   กรรมการ   
นายชยัศกัดิ ์  ศริไิพรวนั  กรรมการ   
นางสาวปานศริา  กาเผอืก   กรรมการ   
นายเผชญิ  สุขปัญญา  กรรมการ   
นางสาวกานดา  ปานสุวรรณ  กรรมการ   
นางสาวเบญจวณ์ี  ทวรีงัสวีชัร ์  กรรมการและเลขานุการ   
นายวสนัต ์  งามวงศ์น้อย  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  
 

 ข้อ  6.  ประเภทนวตักรรม 
  6.1  นวตักรรมดา้นผูป้ระกอบการ 
  6.2  นวตักรรมดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

 ข้อ  7.  เง่ือนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 
  7.1  ผูม้สีทิธิส์่งผลงานเขา้ประกวด ตอ้งมสีถานะเป็นนักเรยีน นักศกึษา ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา
เอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเท่านัน้ 



 

  7.2  ส่งผลงานเป็นทมี สมาชกิไม่เกนิ 4 คน และทีป่รกึษา 1 คน 
  7.3  ในการรับสมัครรอบแรกแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
สถานศกึษาละ 3 ทมี ในกรณีทีจ่ านวนทมีทีส่มคัรน้อยกว่า 300 ทมี คณะกรรมการอาจรบัสมคัรเพิม่เตมิในรอบที ่2 
ได ้จนกว่าจะครบตามจ านวน หรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
  7.4  กรรมสิทธิข์องผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิข์องสถาบันการศึกษานัน้ ๆ ร่วมกับ
เจา้ของผลงาน 
  7.5  ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการภายใตโ้ครงการนี้ เปิดเผยผลงานรวม
น าผลงานออกแสดงในการจดันิทรรศการ และจดัประชาสมัพนัธ์ผลงานได้ โดยไม่กระทบต่อการขอรบัความ
คุม้ครองสทิธบิตัร 
  7.6  ใหถ้อืว่า “ค าตดัสนิของคณะกรรมการเป็นทีส่ิน้สุด” 
   

 ข้อ  8.  รปูแบบผลงานท่ีส่งเข้าประกวด 
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถน าไปผลิต พร้อมทัง้ใช้งานได้จริงในเชิง

พาณิชย์   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพฒันาผลงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน หรือมีการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สามารถเลือกส่งผลงาน
นวตักรรมเขา้ประกวดได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

8.1 ด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Innovation)  
8.1.1 ธรุกิจ Startup  

เป็นกิจการทีเ่ริม่ต้นธุรกจิจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตไดอ้ย่างรวดเรว็แบบกา้วกระโดด ออกแบบ
ในธุรกิจมีการท าซ ้าได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) มีการน าเทคโนโลยี 
และ/หรอื นวตักรรมมาใชเ้ป็นหวัใจหลกัในการสรา้งธุรกจิ มกัเป็นธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากไอเดยีเพือ่แกไ้ขปัญหา
ในชวีติประจ าวนั หรอืเหน็โอกาสทางธุรกจิทีย่งัไม่มใีครเคยคดิหรอืท ามาก่อน 

8.1.2 ธรุกิจ Smart SMEs 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสินค้าและแนวคิดที่ดี เป็นสินค้าเชิงนวตักรรม โดยอาศัยการ

ขบัเคลื่อนธุรกิจด้วย เทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรมในการพฒันาสนิคา้และบรกิาร มกีาร
บรหิารจดัการสมยัใหม่ มองตลาดโลกเป็นส าคญั เป็นธุรกิจที่ปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็ และสามารถสร้าง
ความพอใจหรอืประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

 
 

8.2 นวตักรรมด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม (Social & Environment Innovation)  
หมายถึง กิจกรรม ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความตอ้งการของสงัคมเป็นหลกั 

ซึ่งมสี่วนช่วยในการพฒันาสงัคม ชุมชน และสิง่แวด ล้อม เพื่อเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ

ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติ หรอืเป็นกลไกส าคญัทีช่่วยเสรมิสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ที่

เกิดขึ้นในสงัคม       มผีลกระทบในระดบัชุมชน หรอืส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

 



 

ข้อ 9. การพิจารณารอบคดักรองไอเดีย 
น าเสนอไอเดียโดยให้ข้อมูลผ่าน VDO Clip ความยาวไม่เกิน 2 นาที และแบบฟอร์ม 1-Page         

(Lean Canvas)  โดยมหีวัขอ้ดงันี้  
ตวัอย่าง Template ผืนผ้าใบ 9 ช่อง (Lean Canvas) 

 
     ข้อ  10.  เกณฑ์การพิจารณาผลงานรอบคดัเลือก 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
1. การระบุกุลุ่มเป้าหมายมคีวามชดัเจน 20 
2. การวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหามคีวามชดัเจน 20 

3. 3. คุณค่าทีส่่งมอบมคีวามคดิสรา้งสรรค์/แปลกใหม่/ทนัสมยั          
4.     และน่าสนใจ 

20 

4. ความแตกต่างของผลงานเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีม่อียู่ในปัจจุบนั 15 
5. ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคโนโลยทีีน่ ามาปรบัใช้ 10 
5. ความเป็นไปไดท้างดา้นธุรกจิ มโีอกาสพฒันาและขยายผล 15 

รวมคะแนน 100 
 

ข้อ  11.  ค่ายนวตักร (Smart Innovator Camp) 
คณะกรรมการพจิารณาไอเดยีทีทุ่กทีน่ าเสนอขอ้มูล แลว้คดักรองเหลอื 50 ทมี เพื่อใหส้มาชกิในทมีเขา้ร่วม

กจิกรรมค่ายนวตักร ณ วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ถนนงามวงศ์วาน วนัที ่10-11 มกราคม 2566 หรอืเป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด เพื่อใหค้ าแนะน าก่อนส่งผลงานในรอบต่อไป  

ไม่มคี่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมกจิกรรม ส่วนทีพ่กัส าหรบัวนัท ากิจกรรมทางทมีที่เขา้ร่วมตอ้งจ่ายค่าเดนิทาง 
และการเขา้พกัล่วงหน้าเอง 

ข้อ  12.  รอบตดัสิน (Semi Final) โครงการ Smart Innovation by CPALL 



 

 ทมีทีผ่่านการเขา้ค่าย 50 ทมี ส่งผลงานนวตักรรมฉบบัสมบูรณ์ใหก้รรมการพจิารณารอบตดัสนิ โดยจดัท า
ไฟล์เอกสาร Word ในรูปแบบ PDF จ านวนไม่เกนิ 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาคผนวก) และใชต้วัอกัษร TH 
Sarabun PSK 16pt. โดยมหีวัขอ้ดงันี้ 

1) หน้าปก ประกอบดว้ย 
- ชื่อโครงการ  
- ชื่อสมาชกิในทมี  
- ทีป่รกึษาโครงการ 
- คณะ/สาขาวชิา  สถาบนัศกึษา 

2)  เนื้อหา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี้ 
- ชื่อโครงการ 
- มูลเหตุจูงใจในการท าโครงการ 
- วตัถุประสงคข์องโครงการ 
- วธิกีารด าเนินงานของโครงการ (PDCA) 
- การออกแบบและพฒันาตน้แบบ 
- ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 
- รายละเอยีดงบประมาณโครงการ 
- ผลลพัธโ์ครงการ 

3)  ภาคผนวก 
พรอ้มเตรยีมไฟล์ Presentation เพือ่น าเสนอผลงานในรูปแบบ Onlineส่งผลงานทีส่มาคมวทิยาลยั

เทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภายในวนัที ่25 มกราคม 2566  
การน าเสนอผลงานในรอบนี้ใหแ้ต่ละทมีน าเสนอไดไ้ม่เกนิทมีละ 7 นาท ีในรูปแบบออนไลน์ ในวนัที ่31 

มกราคม 2566 หรอื อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการก าหนด  

ข้อ  13  รอบชิงชนะเลิศ (Final) โครงการ Smart Innovation by CPALL 
ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ปรับปรุง แก้ไข ผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมไฟล์ 

Presentation เพื่อน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2566 ณ 
วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ ถนนงามวงศ์วาน 

ข้อ  14  คณะกรรมการตดัสินผลงาน 
 คณุจรณ์ ส. จฑุามณี  

ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป ศูนยน์วตักรรมของกลุ่ม ซพี ีออลล์ 
บรษิทั :  บมจ.ซพี ีออลล ์
คณุตรีเทพ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา  
ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ส านักกจิการเพื่อสงัคมและ 

     สิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั :  บมจ.ซพี ีออลล ์



 

คณุอภิวฒัน์ ถาวรแก้ว 
ต าแหน่ง : นักพฒันานวตักรรม ฝ่ายนวตักรรมเพื่อเศรษฐกจิ 
บรษิทั :  ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ
คณุเฉลิมพงษ์ กล้าขยนั 
ต าแหน่ง : นักพฒันานวตักรรมอาวุโส ฝ่ายนวตักรรมเพื่อสงัคม 
บรษิทั :  ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ
คณุเกียรติรตัน์ ทองผาย 
ต าแหน่ง : ทีป่รกึษาอาวุโส ศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลย ี
บรษิทั :  ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 


