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ที่มาของกิจกรรม 
U Power Digital Idea Challenge จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ 

Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยได้ตระหนักถึง การประยุกต์การใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี เพ่ือท าโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการ จากหลายหลายอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสได้ศึกษาพร้อมท าจริง  แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลและความส าเร็จของแผนจากการท าจริงใน
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน DE (2)  ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  และ  (5) พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค ์

เป็นเวทีส าคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาปริญญาโท 
ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการท าธุรกิจ   การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital 
technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจ ากัด  

  
หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท) และมีจ านวนสมาชิกใน

ทีมไม่เกิน 1-2 คน (ไม่จ ากัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) 

2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้า

แข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม) 

3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
4. เลือกสินค้า/บริการ  3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 

ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร 

5. คณะกรรมการคัดเลือก  

6. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก รอบท่ี 1 

7. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล 

8. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล  

9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง   ห้ามมิให้ท าซ้ า คัดลอก เลียนแบบ 

หรือ ดัดแปลงจากของผู้อ่ืน 

10. ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

(ATCI) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด   และสามารถขอส าเนา
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เอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน  หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไมต่รง

กับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่ เป็นเท็จ  หรือท าผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ

แข่งขันทันที  คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการน าแผนการตลาดดิจิทัล ภาพ

จากการท ากิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ท าการประกวดไปใช้ โดยไม่

ต้องให้ผู้สมัครทราบ 

11. ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
(ATCI) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถน ามาใช้
เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ ง วีดิ
ทัศน์  โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของ
โครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาท่ีส่งผลงาน  

12. ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
(ATCI) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูล
อ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
แข่งขัน  และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ 
สามารถเรียกคืนรางวัลได้ 

13. ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
(ATCI) และคณะกรรมการด าเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของ
เนื้อหา ในการน าเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการน าเสนอของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 

14. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมน าเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้า
ร่วมโครงการฯ  

 
การสมัครและส่งผลงาน  
สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ผ่าน 3 ชอ่งทาง ดังนี้ 

• สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.upowerdigitalideachallenge.com  

• สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที ่ 
ratthapong@absolutealliances.com 

• ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.upowerdigitalideachallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ 
ratthapong@absolutealliances.com  
 
 
 

http://www.upowerdigitalideachallenge.com/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SLL42V1N/U%20Power/U%20Power%20SS2/ratthapong@absolutealliances.com
http://www.upowerdigitalideachallenge.com/
mailto:ratthapong@absolutealliances.com
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ขั้นตอนการส่งผลงาน  

• น า ส่ ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด ดิ จิ ทั ล ใน รู ป แ บ บ ข อ ง  PowerPoint (บั น ทึ ก ไฟ ล์  .PDF) ม า ที่ 
ratthapong@absolutealliances.com 
 

รายละเอียดแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน 

ผู้เข้าแข่งจันจะต้องน าส่งแผนการตลาด โดยมีตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาในการเขียนแผนฯ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ก าหนดชื่อแผนงาน และที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background) 

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลส าหรับ 1 ปีด้วยงบประมาณ 1 ล้านบาท 

• กลุม่เป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market) 

• การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis) 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Market Analysis) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การ
วิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การแข่งขัน คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มเป้าหมาย 
อุปสรรคในการทาธุรกิจ เพ่ือน ามาวางแผนในอนาคต 

• ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel) 

• ยอดขายและส่วนแบ่งตลาด 

• การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 

• พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และอัตราการซื้อ 

• การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 

• การวิเคราะห์ความต้องการซื้อในตลาด 

• น าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and 
Strategy) พร้อม Action Plan ที่มีความเป็นไปได้และ ใช้งานได้จริง 

mailto:ratthapong@absolutealliances.com
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• วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ข้อจ ากัด ของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อด าเนินตามกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น 

• วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (Sale Objectives) 

• การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning Strategy) 

• ส่วนผสมทางการตลาดเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ (Marketing Mix Implementation 
Tools) 

• แผนงบประมาณด้านการตลาดและปฏิทินการปฏิบัติงาน (Marketing Plan Budget and 
Calendar) 

• การบริหารงานตลาด (Executing) 

• การประเมินผล (Evaluation) 

•  ก าหนดงบประมาณของแผน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาของแผน 1 ปี (ก าหนดช่วงเวลาท าแผน
ได้อิสระ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ ที่สอดคล้องกับแผนมากท่ีสุด) 

• จัดท าแผนการตลาดครบวงจรแบบออฟไลน์ 

•  จัดท าแผนการตลาดครบวงจรแบบออนไลน์ เช่น การตลาดบนโซเชียลมีเดยี การจัดท า Website, 
การจัดท า Blog ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 แผนการวัดผล 

• ตั้งตัวชี้วัด และน าเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม 
(KPI) 

ส่วนที่ 3 สรุป 

• สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม 
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เกณฑ์การตัดสิน 

• การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด                                   15% 

• ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด                                   30% 

• ความคิดสร้างสรรค์                                                      30% 

• แผนการตลาดที่สามารถท าได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย         25% 
 
รางวัลทุนการศึกษา  โครงการ U Power Digital Idea Challenge  Season 3  
ชนะเลิศ      

• รับทุนการศึกษา จ านวน  10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล  
 จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา 
รางวัล Best Idea จ านวน 4 รางวัล  

• รับทุนการศึกษา จ านวน  5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล 
 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ก าหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ U Power Digital Idea Challenge  Season 3   

 แนะน าและเปิดตัวกิจกรรม               7 – 25 มกราคม 2562 
 ปิดรับใบสมัคร                   31 มกราคม 2562 
 แจกโจทย์แบรนด์                 5  กุมภาพันธ์  2562 
 ส่งผลงานรอบที่ 1                   22 กุมภาพันธ์  2562 
 ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1   4 มีนาคม 2562 
 ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2                          19 เมษายน 2562 
 ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล                        1 พฤษภาคม 2562 
 

 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  

กรุณาติดต่อ : คุณนันทิดา เหลืองสุวรรณ 

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ผู้บริหารและคณะท างานโครงการฯ) 
ทีอ่ยู่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ห้อง1401 ชั้น14 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กทม. 10110 
โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 222 แฟกซ์ 02-661-7757 มือถือ 084-7107878   
อีเมล์ : Nuntida@absolutealliances.com 


