
โครงการ  “Mission Innovator 2021”  สร้างนวัตกรรมทางสังคม 
“Mission Innovator : Searching for Resilience in Social Innovation” 

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom) 

 
ประกวดไอเดียสร้างสรรค์  โครงการ  “Mission Innovator 2021”  สร้างนวัตกรรมทางสังคม 
“Mission Innovator : Searching for Resilience in Social Innovation”  

SITI ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ โครงการ “Mission Innovator 2021” สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social 
Innovation) Mission Innovator: Searching for Resilience in Social Innovation ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 
1,000,000 บาท (ทุนการศึกษาทุนละ 150,000 บาท) พร้อมประกาศนียบัตร................. 
 
โจทย์การประกวด 

โครงการ  “Mission Innovator 2021”  Mission Innovator: Searching for Resilience in Social 
Innovation” จัดให้มีการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดย “เยาวชน”เป็นผู้
ขับเคลื่อน มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างเกิดคุณค่าเพื่อสังคม และนำแนวคิดนวัตกรรมสังคมไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
แนวทางการพิจารณา  
 ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 - 6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) 
2. ระดับปริญญาตรี 

ที่มีความคิดเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสังคม  
- สมัครเป็นทีม โดยมีจำนานสมาชิก ทีมละ 2-5 คน (โดยที่สมาชิกทุกคนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี) 
- ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ (ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการโครงการฯ เท่านั้น) 
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยื่นผลงานผ่านต้นสังกัด โดยให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานเสนอ

เข้าประกวด  
3. เป็นผลงานใหม่ที่เกิดจากผู้ประกวดเป็นเจ้าของผลงาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 



4. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานที่เป็น “นวัตกรรมทางสังคม”  
อาทิ แนวความคิด และ การออกแบบรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ, กระบวนการ, 

สิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น  
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด 60*120 เซนติเมตร (ออกแบบตามสไตล์ของแต่

ละทีม) พร้อม “คลิปวีดีโอ” (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) /และในโปสเตอร์ควรใส่ QR Code สื่อออนไลน์ Vdo 
Clip ด้วย 

6. หากมีชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ ผู้ประกวดสามารถนำมาแสดงในวันนำเสนอได้  
   การนำเสนอไม่เกิน 5-7 นาท ี
 

หมายเหตุ: ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom 
 

เงื่อนไข 
1. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
2. ผลงานทั้งหมดที่ส่งประกวด จะถูกเผยแพร่ใน Webpage ของคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3. ท่านต้องเป็นเจ้าของผลงาน ในการส่งเข้าประกวด โดยเนื้อหา กระบวนการต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดผู้เข้าประกวด ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประเภทการประกวด SDG 
การประกวดนวัตกรรมทางสังคม (SDR) แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก  
โดยนำหลักการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) มาประกอบ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นประเด็นนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด ดังนี้ 

• Innovation Park for Sustainability (S) 
ด้านการจัดการปัญหาความเป็นเมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
ด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน/ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการศึกษา (การศึกษาที่เท่าเทียม) 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (การจ้างงานและสวัสดิการสังคม) 

• Innovation Park for Development (D) 

ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้/ระบบบนิเวศ) 
การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

• Innovation Park for Responsibility (R) 



ด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) 
ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
ด้านสุขภาพ /การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 

ผู้ส่งผลงาน โครงการ  “Mission Innovator 2021”  สร้างนวัตกรรมทางสังคม 
- ผลงานแสดงถึงความเป็นนวัตกรรม โดยการนำนวัตกรรมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากสังคมได ้
- ผลงานแสดงถึงการสร้างคุณค่าให้กับสังคม จากการแก้ปัญหา การสร้างประโยชน์ทางด้านสังคม 

ผลงานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนให้แก่สังคม 
- ผลงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเกิดความยั่งยืน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  Innovation & Creativity (30%) ระดับนวัตกรรม คือ ระดับความใหม่ และการสร้างสรรค์ของ
นวัตกรรม 

2. Sustainability & Responsibility (40%) ความยั่งยืนและคุณค่าของนวัตกรรม (ผลกระทบทาง
สังคม)  

3. Innovation & Development (30%) ระดับความเป็นไปได้ในการพัฒนา คือ ความเป็นไปได้ใน
การนำไปใช้ และการพัฒนานวัตกรรม การต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด หรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า 

 
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมทางสังคม ปี 2564 
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ประเภททีม)  
1. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 1  
 เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
2. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2  
 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
3. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 3  
 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
4. รางวัลนวัตกรรม รางวัลชมเชย 
 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
5. รางวัลนวัตกรรม รางวัลชมเชย 



 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
6. รางวัลนวัตกรรม รางวัลชมเชย 
 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 และทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท  
 
**เง่ือนไขทุนการศึกษา กรณีรับทุนการศึกษาต่อคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 การรับรางวัลทุนการศึกษา เนื่องจากการประกวดเป็นประเภททีม ทางหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือก และสอบ
สัมภาษณ์ ในการรับทุนการศึกษาสำหรับใช้ในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ/หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ับดุลพินิจของกรรมการ...... 
 

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ประเภททีม)  
1. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 1  
 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    
2. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2  
 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
3. รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 3  
 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 
การพิจารณาผลงานรอบแรก (คัดเลือก) 

1. พิจารณาผลงานพัฒนานวัตกรรมทางสังคม จากเอกสารรายละเอียดผลงานนวัตกรรม และข้อมูล
การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์กับผลงานเข้าร่วมประกวดฯ (คลิปวิดีโอ) ตามท่ีผู้ประกวดได้นำเสนอ 

2. การพิจารณาให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน (รอบคัดเลือก) โดยกรรมการแต่ละท่านให้คะแนนตาม
แบบการให้คะแนนที่กาหนด ฝ่ายเลขานุการรวมคะแนน และอภิปรายร่วมกันในคณะกรรมการฯ เพื่อตัดสิน    
ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน ทั้งนี้ ผลงานที่เข้ารอบตัดสิน ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 

3. ในการพิจารณาขอให้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารที่นำเสนอ 
4. จำนวนของผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินฯ 

 
การพิจารณาผลงานรอบตัดสิน 

1. พิจารณาจากเอกสารสรุปรายละเอียดผลงานนวัตกรรม และการนำเสนอของผู้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกจากรอบแรก ต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องพิจารณาตัดสิน โดยมีระยะเวลานำเสนอผลงานไม่เกิน 15 
นาทีต่อหนึ่งผลงาน /1ทีม 

2. การพิจารณาให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน (รอบตัดสิน) โดยกรรมการแต่ละท่าน ให้คะแนนตาม
แบบการให้คะแนนที่กำหนด และอภิปรายสรุปผลร่วมกันในคณะกรรมการฯ 



3. ในการพิจารณาขอให้มีข้อคิดเห็น (ข้อดี/ข้อเด่น ข้อควรปรับปรุง/พัฒนา) เพื่อประโยชน์แก่ผู้
สร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงผลงานนวัตกรรมต่อไป 

4. กรณี ผลงานพัฒนานวัตกรรมส่งเข้าประกวดยังไม่ถึงเกณฑ์รับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้
รางวัล ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
 
กำหนดการ โครงการ  “Mission Innovator 2021”  สร้างนวัตกรรมทางสังคม 

• รับสมัคร 18 ม.ค. 2564  – 21 เม.ย. 2564 เปิดรับสมัครโดยลงทะเบียนได้ที่   
   https://forms.gle/PPeqfLzUYAWQKihq5  

• ปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. 
 
ส่งผลงานได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1feI3jtTY4Wbm0bJe0cIBeI_uTa6px3X_?usp=sharing 

 
 

วัน เวลา สถานที่ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์ Covid-19  
              ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom 
 
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: ranida.nu@spu.ac.th หรือ อ.รณิดา นุชนิยม โทร 06 5932 4515  

หรือ 0 2579 1111 ต่อ 3070, 1198 
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด ส่งผ่าน https://forms.gle/PPeqfLzUYAWQKihq5 

 
 
 
 

https://forms.gle/PPeqfLzUYAWQKihq5

