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วัตถุประสงคและความรวมมือของโครงการ

กิจกรรมภายใตโครงการ

ผลการประกวดและรางวัล
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สรางเวที เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

พัฒนาทักษะสูการเปนผูประกอบการรุนใหม

วัตถุประสงคและความรวมมือ

ปูพ้ืนฐานใหนักศึกษาสามารถกาวขึ้นไปเปน

ผูประกอบการ Startup ที่ประสบความสําเร็จได

เปนอยางดีในอนาคต

ตอยอดแนวคิดสูการเปนวิสาหกิจเริ่มตน

พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบ

นิเวศผูประกอบการ



เพ่ิมทักษะการนําเสนอ 

Pitching และเสริม

ความรูดาน Business 

Model

•สรรหา •Training

สรางแรงบันดาลใจเพ่ือ

สรรหาผูสนใจเขารวม

500 ราย

Incubation
•Boot Camp

Science Park

Tech

Start-up

Road To Tech.Start-up

•คัดเลือก
กรรมการที่มีความ

เชี่ยวชาญดาน Startup 

คัดเลือก20 ทีมที่มีความ

เปนไปไดทางธุรกิจ

กิจกรรม Coaching

และ Pitching ในดาน

กลยุทธทางธุรกิจ

การตลาด การเงิน

เทคนิคการนําเสนอ

•Pitching
ประกวดการ

นําเสนอแนวคิด

ในเวที

ระดับประเทศ



ภาพกิจกรรม

1.กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจโดยจัดอบรมเพื่อสรรหาผูสนใจเขารวม

ประกวดในโครงการ Startup Thailand League

 จดัอบรมในหวัขอ้

จดุประกายความคดิ เริม่ธุรกจิ
Startup 

 จดัอบรมในหวัขอ้ Startup Talk



ผลการประกวด

2. กิจกรรมเพิ่มทักษะการนําเสนอ Pitching และเสริมความรูดาน Business Model

โดยจัดอบรมเพิ่มความรูดาน Business Model Canvas  And Lean Canvas

ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม

3. กิจกรรมพิจารณาคัดเลือก 20 ทีม ที่มีความเปนไปไดของผลงานและแผนธุรกิจ

พิจารณาคัดเลือก 20 ทีม 

จากทีมที่สมัครเขามาทั้งสิ้น 40 ทีม 

เพ่ือเตรียมเขาสูกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพและสนับสนุนสูเวทีระดับประเทศ



ภาพกิจกรรม

4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Build Unicorn”

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “Build Unicorn”

เพ่ือถายทอดความรูในดานการตลาด การเงิน 

การบัญชีและเทคนิคการนําเสนอ 

รวมถึงการใหคําปรึกษาแตละทีมอยางเขมขน



ภาพกิจกรรม

5. แขงขันนําเสนอแนวคดิในเวทีระดับประเทศ

สนับสนุนทีมเขารวมนําเสนอผลงาน (Pitching) เพือ่ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

◄ การแขงขัน Pitching ในงาน 

Startup Thailand 2017 : 

Khon Kaen : Mekong Connect

ระหวางวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560

ณ ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก  ม.ขอนแกน

การแขงขัน Pitching ในงาน ►

Startup Thailand 2017 : 

Chiang Mai : Creative Valley

ระหวางวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560

ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม



ภาพกิจกรรม

5. แขงขันนําเสนอแนวคดิในเวทีระดับประเทศ

สนับสนุนทีมเขารวมนําเสนอผลงาน (Pitching) เพือ่ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

◄ การแขงขัน Pitching ในงาน 
Startup Thailand 2017 : Scale Up Asia

ระหวางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ

การแขงขัน Pitching ►
Startup Thailand 2017 : 

ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560

ณ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 

ม.ขอนแกน



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

ทีมที่ไดรับรางวัล 100,000 จํานวน 9 ทีม ดังนี้ 
1. ทีม EVERACE : ผลงาน EVERACE

EVERACE เปนแพลตฟอรมเว็บไซต

และแอพพลิเคชัน่ในรูปแบบ 

one stop service 

ท่ีสรางความสะดวกสบายใหกับ

กลุมผูใชท่ีตองการสมัครเขารวมการ

แขงขันวิ่งมาราธอนและไตรกีฬา

ท่ัวประเทศ โดยผูใชสามารถเลือก

ลงทะเบียนสมัครกิจกรรมท่ีตองการ 

พรอมกับสามารถโอนเงิน

คาลงทะเบียนผานเราไดรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

2. ทีม Tadum Team : ผลงาน ARShowPow! 

แอพพลิเคชัน “ARShowPow!” 

เปนแอพลิเคชันท่ีมุงเนนในการนําเสนอสนิคาและ

บริการในรูปแบบใหม เชน ธรุกิจโรงแรม, รีสอรท, 

คอนโดมิเนียม โดยใชเทคโนโลยี AR และ VR เขา

มาชวยเพื่อการประชาสมัพันธ โดยผูใชสามารถ

สองหรือสแกน QR-Code จากน้ันระบบจะแสดง

ขอมูลบริการทําใหผูใชหรือลกูคาสามารถเห็น

สภาพแวดลอมของสถานท่ีน้ันๆ ท้ังสวนของ

หองพัก สระวายนํ้า อาหาร ทิวทัศนหรือบริเวณ

รอบๆ แบบเสมือนจริง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

3. ทีมปนกัน : ผลงาน Look Good Food

App. Look Good Food เปน App. 

สําหรับใหบริการในรูปแบบ E – market 

place ซ่ึงจะเชื่อมโยงลูกคา Green 

Living และกลุม Green Restaurant 

ในประเทศไทย ท่ีตองการเลือกซ้ือสินคา

วัตถุดิบเกษตรอินทรีย เพ่ือนํามาใช

ประกอบอาหารรับประทาน ไดอยาง

สะดวกมากย่ิงขึ้น



ผลการประกวด

ผลงานและรางวัล

4. ทีม Eat land : ผลงาน Eat land 

Eat land 
เปน Application เพ่ือใช

หารานอาหารประเภทตางๆ

ท่ีเราตองการในบริเวณใกลเคียง 

และสามารถจองคิวผาน App.ซ่ึงจะสราง

ความสะดวกสบายใหกับผูใชงาน ไมตองไป

ยืนรอคิวหนารานอีกตอไป โดยผูใชท่ีจอง

คิวผานเรา จะไดรับโปรโมชันพิเศษของ

รานอาหาร ท้ังนี้ Eat Land ยังมีระบบสง

อาหาร (Delivery) ท่ีทางผูใชงานสามารถ

สั่งอาหารใหมาสงท่ีบานไดอีกดวย



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

5. ทีม Wash's Easy : ผลงาน Wash's Easy
Wash’s Easy เปน App. 

ท่ีทําใหเกิดความสะดวกสบายในการ

ใชเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 

แตไมตองใชเหรียญอีกตอไป

โดยผูใชสามารถจายคาซักผาไดงายๆ 

เพียงแคนําโทรศัพทมาสแกน QR Code 

ท่ีติดอยูบนเครื่องซักผา และจายเงินคาซักผาผาน App.

ของเรา ซ่ึงในการเติมเงินก็สามารถเติมออนไลนได

หลากหลายชองทาง อีกท้ัง App. สามารถบอกไดวา 

มีเครื่องซักผาเครื่องใดวางในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด และ

สามารถแจงเวลาการทํางานของเครื่องซักผา แจงเตือน

เมื่อเครื่องทํางานเสร็จ และเมื่อเครื่องซักผาเกิดขัดของ 

ระบบจะแจงเตือนไปยังเจาของเครื่องใหมาตรวจสอบและ

ซอมแซมตอไป



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

6. ทีม UAVA : ผลงาน UAVA (ยูวา)

ระบบท่ีชวยเก็บขอมูลและวิเคราะหการลงพ้ืนท่ี

สํารวจเพ่ือทํารังวัดดวยเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ

UAV โดรน ท่ีพัฒนาขึ้นใหสามารถขึ้นบินเพ่ือถายภาพ

เก็บภาพ และทําภาพสามมิติในพ้ืนท่ี ท่ีมีลักษณะ

ภูมิประเทศท่ีเขาถึงไดยาก ซ่ึงในการจําลองขอมูล

พ้ืนท่ีโดยใชหลักการภาพสามมิติ (ขอมูลที่ไดจากอากาศ

ยานไรคนขับ UAV โดรน) รวมกับการใชเทคโนโลยี VR 

(Virtual Reality) ทําใหไดภาพเสมือนจริง และ

สามารถนําไปประกอบการวางแผนและ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีท่ีมีการถายภาพ 

พรอมท้ังระบุตําแหนงไดอยางแมนยํา



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

7. ทีม Start : ผลงาน Smart Education Smart Education 

คือ Animation ในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีจะเขามาชวย

ผูเรียนใหมีความเขาใจในบทเรียนมากย่ิงขึ้น โดยใช

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เขามาชวย

ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาขอมูลจากหนังสือ ใน

รูปแบบท่ีสามารถเห็นภาพท่ีเสมือนจริง พรอมมีเสียง

บรรยายอธิบายประกอบภาพเหลานั้น ทําใหผูเรียน

สามารถศึกษาไดเขาใจมากย่ิงขึ้น ซ่ึง Smart 

Education จะสามารถใชรวมกับหนังสือ แบบเรียน

เดิมได โดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการ

เปลีย่นแปลงแบบเรียนเพ่ิมเติม



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

8. ทีม Am Gift : ผลงาน เจลแตมสิว (สารสกัดจากใบบัวบก)

ผลิตภัณฑเจลแตมสิว 

(สารสกัดจากใบบัวบก)

เปนเจลแตมสิวท่ีผลิตจากสารสกัดใบบัวบก ซ่ึงใบบัวบก 

มีคุณสมบัติลดการอักเสบ และลดรอยแดงจากสิว ทําให

สิวยุบตัวภายใน 10 ชม. อยางเห็นไดชัด 

โดยเจลแตมสิวนี้เปนสารสกัดออรกานิกส ซ่ึงมีการ

ควบคุมตั้งแตกระบวนการปลูก กระบวนการการผลิต 

ซ่ึงผูบริโภคสามารถม่ันใจไดวาสินคาเปนออกานิกส และ

ปลอดภัย 100% ไมเกิดอาการระคายเคือง หรือแพ 

(โดยเฉพาะผูท่ีมีอาการแพสารเคมี) 



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

9. ทีม Smart UPS: ผลงาน Smart Home Center

เปนอุปกรณอัจฉริยะท่ีสามารถเชื่อมตอ

การทํางานของทุก NOD ไมวาจะเปน

ระบบปฏิบัติการ iOS , Android หรือ

Xiaomi ใหสามารถใชงานภายใตการทํางานใน NOD เดียว 

ผลิตภัณฑมีจุดเดนท่ีสามารถสลับการทํางานจากไฟบานสู

โหมดสํารองไฟไดอยางรวดเร็ว ทําใหอุปกรณ

อิเล็กทรอนิคสทํางานไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังมีขนาดเล็ก 

น้ําหนักเบา ติดต้ังงาย มีระบบระบายความรอนท่ีดี 

ทนสภาพอากาศรอนได และมีราคาเหมาะสมสําหรับกลุม

ผูใชท่ัวไปและสําหรับกลุมผูใชท่ีเปนองคกร



ผลงานและรางวัล

ผลการประกวด

10. ทีม WHY: ผลงาน W H Y?
เปนapplication ท่ีชวยตอบคําถามเกี่ยวกับ

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดกับสัตวเลี้ยง เชน

สุนัข แมว กุง โดยสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญ 

โดยเฉพาะดาน  ซ่ึงจะทําใหการเลี้ยงสัตวเปนเรื่อง

งาย และปลอดภัย การใหบริการจะคิดเปนราย

ครั้ง ครั้งละ 35 บาท มีการชําระเงินผาน 

Application



Thank you!
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