“CS Innovation Contest ครั้งที่ 2”
รายละเอียดโครงการ
สาระสาคัญของโครงการ
ความเป็นมา
จากนโยบายของกลุ่ม ซี พี ออลล์ และบริษัท Counter Service ที่เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเสริมสร้างเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีทักษะในการคิดและสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
ใหม่ๆให้กับสังคมและประเทศชาติ บริษัทได้มองว่าความสามารถและศักยภาพของเยาวชนไทยกลุม่ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญของอนาคตประเทศ ที่จะสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ เพราะเป็นกลุ่มทีม่ ีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีที่สูง จึงจัดตัง้ โครงการประกวด นวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย CSI Contest(Counter Service Innovation Contest) ขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี 2553 และครั้งที่ 2 ในปี 2556

วัตถุประสงค์
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง
2. เพื่อต่อยอดแนวความคิดและพัฒนานวัตกรรมบริการของบริษัทฯให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
หัวข้อการประกวด คือ Branding Application ออกแบบ Application เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา Application ที่สามารถทาให้คนรู้จักธุรกิจที่ต้องการบนโลก
Social Network,อุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tablet หรือ อื่นๆ,แนวคิดการออกแบบ Game ที่
ต้องการเชื่อมโยงกับการทาธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น (NFC/Data Analysis/Location
Base/Security/Privacy) มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม เพื่อทาให้บริการของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ

1.
2.
3.
4.

Social App.
Mobile e-service
Lifestyle Gaming
Technology (NFC/Data Analysis/Location Base/Security/Privacy)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกาลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี โดยส่งโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จากัดจานวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

“สะดวกจ่าย.. ใกล้.. ทุกเวลา”
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1.
2.
3.
4.

วิธีการและขั้นตอนในเข้าร่วมประกวด
ขั้นตอน
ระยะเวลา
การติดต่อ
ศึกษาข้อมูล รายละเอียดโครงการ และ download
ตลอดระยะเวลาโครงการ
Website
ใบสมัคร กับข้อเสนอโครงงาน
ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน
1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 e-mail
ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก
16 สิงหาคม 2556
Website
งานตัดสินรางวัลและประกาศผล
1 พฤศจิกายน 2556
Website : http://www.counterservice.co.th
E-mail : innocontest@counterservice.co.th

การตัดสินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลดีเด่น ในแต่ละหัวข้อ
รางวัลชมเชย

หมายเหตุ :

ทุนการศึกษามูลค่า
ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ
ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ

50,000 บาท
30,000 บาท
5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัคร หรือ คุณวิชิต
Tel : 0-2648-2162 หรือ 0-2648-2165
Mobile: 08-3490-2053
E-mail : innocontest@counterservice.co.th
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ใบสมัคร
ชื่อทีม..................................................................
Team Member 1
ชื่อ-สกุล:______________________
ชื่อเล่น:____________อายุ:_______
รหัสนักศึกษา:___________ชั้นปี:__
ภาควิชา:______________________
คณะ:_________________________
เบอร์มือถือ:____________________
e-mail:_______________________
Facebook:___________________
Website:______________________
ลงชื่อ.............................................
(
)

Team Member 2
ชื่อ-สกุล:______________________
ชื่อเล่น:____________อายุ:_______
รหัสนักศึกษา:___________ชั้นปี:__
ภาควิชา:______________________
คณะ:_________________________
เบอร์มือถือ:____________________
e-mail:_______________________
Face:___________________
Website:______________________
ลงชื่อ.............................................
(
)

Team Member 3
ชื่อ-สกุล:______________________
ชื่อเล่น:____________อายุ:_______
รหัสนักศึกษา:___________ชั้นปี:__
ภาควิชา:______________________
คณะ:_________________________
เบอร์มือถือ:____________________
e-mail:_______________________
Facebook:___________________
Website:______________________
ลงชื่อ.............................................
(
)

เงื่อนไขการประกวด :
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี
2. ผู้เข้าร่วมประกวดขอรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นผลงานที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ดว้ ยตนเอง
3. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด
4. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่นาผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัท
5. สงวนสิทธิผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทสามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. รูปถ่ายคนละ 1 รูป

หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัคร / คุณวิชิต
Tel : 0-2648-2162 หรือ 0-2648-2165
Mobile: 08-3490-2053
E-mail : innocontest@counterservice.co.th
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ข้อเสนอโครงงาน
ประเภทโครงงานที่เลือก
1. Social App.
2. Mobile e-service
3. Lifestyle Gaming
4. Technology (NFC/Data Analysis/Location
Base/Security/Privacy)
5.
รายละเอียดของโครงงานนวัตกรรม

รายชื่อทีม
ชื่อทีม______________________
ชื่อ- นามสกุล(ชื่อเล่น)
1.
2.
3.

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ แนวคิด ของผลงาน
 สรุปความเป็นมา และความสาคัญของแนวคิด(ปัญหา/โอกาส ที่เป็นมูลเหตุจูงใจ)

 อธิบายความเป็นนวัตกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงงาน
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2. หลักการ / เทคนิค /เทคโนโลยี /กระบวนการ
 หลักแนวคิด เทคโนโลยี หรือเทคนิค ที่ใช้ (หลักการ แนวคิดที่สามารถอ้างอิงได้ ที่นามาใช้ในการพัฒนา

 วิธีดาเนินการ ขั้นตอนการพัฒนา (ระบุขั้นตอนและรายละเอียดวิธีดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน)

 องค์ประกอบ และทรัพยากรที่นาใช้ในการพัฒนา (จานวนคน เวลาที่ใช้ เงิน อุปกรณ์ ฯลฯ)

 รูปแบบ / ผังกระบวนการทางาน / Model / รูปภาพประกอบ
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3. คุณค่า/ประโยชน์ของนวัตกรรม
ผลลัพธ์และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การตลาด และเชิงพาณิชย์
ความเป็นไปได้

ผลลัพธ์

ด้านเทคนิค
ด้านการตลาด
ด้านการเงิน
มูลค่าเพิ่ม/คุณค่าของนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ
 ประโยชน์ / คุณค่าที่ได้การนาไปใช้งานจริง

สรุปคุณค่า / ผลประโยช์ในเชิงพาณิชย์
ผลลัพธ์ (Outcome)ที่คาดว่า”บริษัท”จะได้รับ
ผลลัพธ์ (Outcome)ที่คาดว่า”ลูกค้า”จะได้รับ
1.
1.
2.
2.
3.
3.

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ แนวคิด ของผลงาน
 ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงงานที่คาดว่าจะได้

 การนาไปประยุกต์ใช้งาน และพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมอย่างไร
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