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รายละเอียดการแข่งขนัโครงการ  

True Innovation Award 2011 TRUE: The Reality 
 

True Innovation Awards เป็นการจดัประกวดนวตักรรมโดยความร่วมมือของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) หลกัสูตรธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส านักงานข่าว

ต่างประเทศ CNBC โดยม ีOfficial Sponsor คอื CANON และม ีMedia Sponsor คอื True Vision วตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้าง

เวทแีห่งโอกาสใหก้บันกัคดิ นกัสรา้งสรรคผ์ลงานนวตักรรมของไทย ให้ก้าวไกล และท าให้เกดิศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบั

นานาชาต ิ 

การประกวด True Innovation Awards จะจดัขึน้ ในช่วงเดอืนมถุินายนของทุกปี จากความส าเรจ็เป็นอย่างสูงของงาน 

True Innovation Award 2010 ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผู้สมคัรเข้าแข่งขนั และความร่วมมอืจากองค์กรภาครฐัและ

ภาคเอกชน ในปีทีผ่่านมามผีูส้มคัรทัง้สิน้ 761 โครงการ โดยแบ่งเป็นประเภท Idea Seed จ านวน 585 โครงการ และประเภท 

Inno Tree จ านวน 176 โครงการ ทัง้น้ี True Innovation Awards 2011 ถือเป็นปีที่สอง นวตักรที่เข้าร่วมประกวดจะได้รบัการ

พฒันา และ ฝึกอบรม โดยผูม้ากประสบการณ์ และมโีอกาสพฒันานวตักรรมทีส่่งเขา้ร่วมประกวด จนมคีวามพรอ้ม และสามารถ

น าไปสู่ตลาดไดจ้รงิ สิง่ทีไ่ดร้บัจงึมใิช่เพยีงเงนิรางวลัเท่านัน้ แต่เป็นเวทแีห่งโอกาส ประสบการณ์ และการก้าวสู่โลกของธุรกจิ 

ทัง้หมดน้ี เกดิจากความเชื่อทีว่่า “คนไทยกท็ าได้” และ จะไปสู่ระดบันานาชาตไิด ้หากไดร้บัการสนบัสนุน 

ในปีน้ี การประกวด ม ีTheme ว่า The Reality เพื่อเป็นการระดมสมองของนักคดิของไทยเพื่อเพิม่ศกัยภาพการ

แข่งขนัของประเทศไทย โดยนวตักรรมที่ร่วมเข้าแข่งขนัในปีน้ีจะต้องสามารถพสิูจน์ได้ว่าสามารถท าให้เป็นจรงิ ใช้งานและ

แกป้ญัหาไดจ้รงิ อกีทัง้การแข่งขนัในปีน้ีจะเป็นรปูแบบ Reality Show ครัง้แรกอกีดว้ย 

 

ประเภทการประกวด 

1. IDEA SEED (เมลด็พนัธค์วามคดิ)  

เป็นการน าเสนอแผนธุรกจินวตักรรม ซึ่งไอเดยีนวตักรรม เป็นการสร้างแนวคดิ ที่ได้มกีารศกึษาความเป็นไปได้ ทัง้

ดา้น เทคโนโลย ีการตลาด และ การลงทุน โดยแนวคดิน้ี อาจยงัไม่ไดส้รา้งต้นแบบจรงิ หรอื อยู่ในช่วงทดสอบ  

คุณสมบตัิผู้เข้าแข่งขนั : บุคคลทัว่ไป (เปิดกว้างส าหรบันิสตินักศกึษา โดยใช้เกณฑ์การพจิารณาภายใต้มาตรฐาน

เดยีวกนั)  

2. INNO TREE (สุดยอดนวตักรรม) 

เป็นการน าเสนอผลงานนวตักรรมทีส่รา้งขึน้จรงิ และ มโีอกาสทางดา้นธุรกจิ  

คุณสมบตัิผู้เข้าแข่งขนั : บุคคลทัว่ไป (เปิดกว้างส าหรบันิสตินักศกึษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาภายใต้มาตรฐาน

เดยีวกนั)  
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รางวลัและ สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

INNO TREE 

 รางวลัชนะเลศิ (Gold)  
จ านวน 1 รางวลั มลูค่า 500,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัรและถ้วยรางวลั  

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 (Silver)  
จ านวน 4 รางวลั มลูค่า 50,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัรและถว้ยรางวลั 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 (Bronze)  
จ านวน 5 รางวลั มลูค่า 10,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 

IDEA SEED 

 รางวลัชนะเลศิ (Gold)  
จ านวน 1 รางวลั มลูค่า 200,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัรและถ้วยรางวลั  

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 (Silver)  
จ านวน 4 รางวลั มลูค่า 20,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัรและถว้ยรางวลั 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 (Bronze)  
จ านวน 5 รางวลั มลูค่า  5,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 

- รางวลัพเิศษ 
 รางวลั Popular Vote จ านวน 2 รางวลั  10,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 
 รางวลั Best Inspiration จ านวน 2 รางวลั  10,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 
- สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ 
 ขอ้เสนอพเิศษจาก บรษิทัทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการท าธุรกจิร่วมกนั  
 สทิธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจการสื่อสาร กบักลุ่ม

บรษิทัทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย  
 เขา้รบัการอบรมจากผูเ้ชีย่วชาญ อาท ิเรื่องเทคนิคในการพฒันาผลงาน แนวโน้มการตลาด 
- สทิธปิระโยชน์ส าหรบัผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
 โอกาสไดร้บัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์ชดิชเูกยีรติ 
 ไดร้บัการสนบัสนุนการต่อยอดผลงาน และ มกีารฝึกอบรม พฒันา (ระยะเวลาจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั) 
 ผลงานหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกมโีอกาสไดร้บัทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดออกสู่เชงิ พาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไขของ

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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การรบัสมคัร 

รบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม ‟ 15 สงิหาคม 2554  

 เวบ็ไซด ์www.trueinnovationawards.com  
 facebook : trueinnovationawards 
 หนงัสอื INNO NOTEBOOK 
 รา้น TRUE SHOP ทุกสาขา (ทัว่ประเทศ) 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อ Innovation Center โทร. 02-669-6698, 02-699-6368 

 

ระยะเวลาการประกวด  

(วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

1. ประเภท Idea Seed 
„ รบัสมคัร       1 ก.ค. ‟ 15 ส.ค. 2554 

„ รอบ กลัน่กรองผลงาน     ส.ค. 2554 

„ รอบคดัเลอืก 50 ทมี     ก.ย. 2554 

„ รอบคดัเลอืก 10 ทมี     ต.ค. 2554 

„ รอบ การน าเสนอผลงาน 10 ทมี    ต.ค. 2554 

„ ประกาศผล + มอบรางวลั     พ.ย. 2554 

2. ประเภท Inno Tree 
„ รบัสมคัร       1 ก.ค. ‟ 15 ส.ค. 2554 

„ รอบ กลัน่กรองผลงาน     ส.ค. 2554 

„ รอบคดัเลอืก 50 ทมี     ก.ย. 2554 

„ รอบคดัเลอืก 10 ทมี     ต.ค. 2554 

„ รอบ การน าเสนอผลงาน 10 ทมี    ต.ค. 2554 

„ รอบเรยีลลติี ้(Reality) 5 ทมีสุดทา้ย    ต.ค. 2554 

„ ประกาศผล + มอบรางวลั     พ.ย. 2554 

 

เงื่อนไขการประกวด 

1. ค าตดัสนิของคณะกรรมการถอืว่าเป็นอนัสิน้สุด 
2. ข้อมูลเกี่ยวกบัผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเกบ็เป็นความลบัในเรื่องของการค้า /เทคนิค/ข้อสญัญา โดยจะเปิดเผย

เฉพาะกบัทมีงาน True Innovation Awards และคณะกรรมการ ซึง่ไดล้งนามหนงัสอืปกปิดความลบัเท่านัน้  
3. ในระหว่างการพจิารณาผลงาน ท่านอนุญาตใหท้างเราตดิต่อเพื่อขอรายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวข้องกบัผลงาน โดยทาง

ทมีงานสามารถตดิต่อไปทีข่อ้มลูการตดิต่อทีท่่านใหใ้นใบสมคัร 
4. ท่านอนุญาตให้ True Innovation Awards เผยแพร่โครงการของท่านเพื่อเป็นวทิยาทาน โดยทางทมีงานจะท าการ

ประชาสมัพนัธผ์ลงานของท่านในเรื่องของขอ้มลูทีไ่ม่เกีย่วกบัความลบัทางการค้า ทางเทคนิค หรอื ข้อสญัญาใดๆ ที่
ท่านมภีาระผกูพนัอยู่กบัหน่วยงานอื่น  
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5. ทมีงาน True Innovation Awards ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่อนุญาตใหผ้ลงานของท่านเขา้ประกวด ในกรณีทีท่มีงานเหน็
ว่าผลงานทีส่่งเขา้ประกวดไม่เหมาะสมกบัการแข่งขนัครัง้น้ี  

6. ท่านต้องเป็นเจ้าของผลงาน หรอื ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบของ
ผลงานและเน้ือหา ต้องไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์ทางผูท้มีงานจะไม่รบัผดิชอบ หากเจา้ของสทิธิท์วงถามความเป็นเจา้ของ  

7. การพสิจูน์ผลงานว่าสามารถท าไดจ้รงิเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่
อาจจะเกดิขึน้ในการพสิจูน์ผลงานของตนเองในการประกวดครัง้น้ีดว้ย 
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 

1. ระดบันวตักรรม (Degree of Innovation) 
ผลงานออกแบบเชงินวตัรรมทีไ่ดร้บัรางวลัต้องเป็นแนวคดิใหม่ ในระดบัโลก ระดบัประเทศหรอื ระดบับรษิทั 

2. กลยุทธด์า้นธุรกจิ (Business Strategy) 
ผลงานเชงินวตักรรมต้องมกีารน าเสนอร่างแผนธุรกจิและการวเิคราะหโ์อกาสทางธุรกจิ  

3. กลยุทธด์า้นการตลาด (Market Strategy) 
ผลงานเชงินวตักรรมต้องมกีารศกึษาขนาด แนวโน้มและการเตบิโตของตลาดในธุรกจิดงักล่าว 

4. กระบวนการบรหิารจดัการ (Management) 
องคก์ร หรอืทมีทีส่่งผลงานการออกแบบเชงินวตักรรมต้องแสดงการบรหิารจดัการองค์กร รวมทัง้การการจดัการองค์

ความรูท้ ัง้ดา้นการออกเชงิสรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีไดเ้ป็นอย่างด ี

5. การวางแผนการเงนิ (Financial)  
องคก์ร หรอืทมีทีส่่งผลงานการออกแบบเชงินวตักรรมต้องแสดงการบรหิารจดัการองค์กร รวมทัง้การการจดัการองค์

ความรูท้ ัง้ดา้นการออกเชงิสรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีไดเ้ป็นอย่างด ี

  


