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88 SANDBOX เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริม สตาร์ทอัพไทย กับงาน 88 Match & Mentor ครั�ง

ที� 2 : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ขับเคลื�อนแนวคิดสังคมอุดมป�ญญาด้วยสตาร์ทอัพ

พร้อมเป�ดตัว 88 SANDBOX VC CLUB คลับสาํหรับนักลงทุนที�สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพ และ 88 NFT

ผ่าน Collex by Token X โชว์เคสทีมสตาร์ทอัพไทย Series A+ และป�ดท้ายด้วยกิจกรรมค้นหาส

ตาร์อัพดาวรุ่งจาก 88 SANDBOX Final Pitching ต่อหน้านักลงทุนและ Mentor เพื�อคว้าเงินทุน

ต่อยอดธุรกิจ และเชื�อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยให้เข้มแข็ง 

88 SANDBOX จัดกิจกรรม 88 Match & Mentor ครั�งที� 2 โดยเป�ดพื�นที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้ทีมสตาร์ทอัพ เมนเทอร์ที�ปรึกษาประจําโครงการ 88 SANDBOX และนักลงทุนร่วมกันสร้างเครือ

ข่ายสตาร์อัพไทยให้เข้มแข็งอีกครั�ง ภายใต้ธีม “SMART PEOPLE SMART SOCIETY” พัฒนาขีด

ความสามารถและทักษะที�จําเป�น มุ่งสู่สังคมอุดมป�ญญาด้วยสตาร์ทอัพ เดินหน้าสู่การเป�น

Ecosystem for All Generation นาํโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ Co-founding Ecosystem Director ของ 88 SANDBOX, นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และ

นายธเนศ จิระเสวกดิลก Co-CEO และนายภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ Managing Director ของ 88

SANDBOX 

88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY เขย่าวงการส
ตาร์ทอัพไทย เป�ดตัวคลับสาํหรับนักลงทุนและ NFT โดย 88 SANDBOX



สาํหรับกิจกรรมในงานเริ�มต้นด้วย Talk Session โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Co-founding Ecosystem Director 88 SANDBOX, นายนิธี สีแพร รองผู้

ว่าการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา และนางสาวจิตตินันท์

ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร Token X เสวนาแลกเปลี�ยนทรรศนะในหัวข้อ “SMART

PEOPLE SMART SOCIETY” กระตุ้นแรงบันดาลใจแก่ทีมสตาร์ทอัพให้เห็นถึงความสําคัญของการ

พัฒนามนุษย์ควบคู่กับสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทั�งนี� ยังได้ประกาศจัดตั�ง 88 SANDBOX VC CLUB “คลับสําหรับนักลงทุน” โดย 88 SANDBOX จะ

รับหน้าที�เป�นตัวกลางเชื�อมโยงระหว่างนักลงทุนและสตาร์อัพในโครงการ 88 SANDBOX อํานวย

ความสะดวกด้านการสนับสนุนเงินทุนแก่ทีมสตาร์ทอัพที�นักลงทุนประเมินแล้วว่ามีศักยภาพ ไม่

กําหนดเงินลงทุนขั�นต�า จํานวนครั�งหรือทีมสตาร์ทอัพที�ต้องการสนับสนุน และจัดกิจกรรม

Workshop ให้นักลงทุนเข้ามาให้คําแนะนาํและทําความรู้จักสตาร์ทอัพมากขึ�นอีกด้วย ในการจัดตั�ง

VC CLUB ครั�งแรกของ 88 SANDBOX มีพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.), สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), Token X,

EECMD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป�นต้น  



นอกจากนี� 88 SANDBOX Match and Mentor 2 : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ยังได้เชิญ

สตาร์ทอัพไทย Series A ที�กําลังไต่ระดับสู่การเป�น Unicorn มีทั�งจากกลุ่มเมนเทอร์ของ 88

SANDBOX และศิษย์เก่าจากรั�วธรรมศาสตร์มาร่วมโชว์เคสกับกิจกรรม 88 Rising Unicorn ได้แก่

360TRUCK (ทรีซิกซ์ตี�ทรัค), Jenosize Digital Group, บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จํากัด, โกลบิช อคา

เดเมีย (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท พีคเอ็นจิน จํากัด และ Freshket มานาํเสนอไอเดียและอัปเดต

ความคืบหน้าธุรกิจ พร้อมคว้ารางวัล 88 Rising Unicorn จากกลุ่มผู้ก่อตั�งโคร 88 SANDBOX และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ป�ดท้ายด้วยการประชันฝ�มือของสตาร์ทอัพรุ่นรองในสังกัด 88 SANDBOX ที�อยู่ใน Sector EdTech,

Marketing, Media & Entertainment, Metaverse, Gaming, Commerce, Lifestyle, Smart City

& PropTech และ Social & People รวม 8 ทีมได้แก่ ทีม MOC MOC, ทีม Ansxer, ทีม Masu -

Masu, ทีม IN HAND, ทีม Checkpoint, ทีม Shout, ทีม Simonsays และทีม ATTRA ได้มาทําการ

Final Pitching ต่อหน้าผู้ก่อตั�ง 88 SANDBOX เหล่าบรรดาเมนเทอร์ รวมถึงนักลงทุน 88 VC Club

ที�มาร่วมงาน พิสูจน์ศักยภาพว่าทีมใดจะเป�นสตาร์ทอัพดาวรุ่งทีมต่อไป พร้อมชิงโอกาสที�จะได้รับ

การสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนที�สนใจ

กิจกรรมดังกล่าวนับเป�นอีเวนต์ครั�งสําคัญที�กระชับความพันธ์ของผู้คนในวงการสตาร์ทอัพให้

แน่นแฟ�น ทีมสตาร์ทอัพ เมนเทอร์ และนักลงทุนมีโอกาสเข้ามาเชื�อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ สู่การคิดค้นโมเดลธุรกิจที�น่าสนใจต่อไป รวมถึงสะท้อน

ให้เห็นความร่วมมือที�เข้มแข็งระหว่าง 88 SANDBOX กับกลุ่มพาร์ตเนอร์ภาคธุรกิจระดับประเทศที�

สนใจเข้ามาร่วมผลักดันและพัฒนา Startup Ecosystem ของไทยให้ผลิตสตาร์ทอัพไปสู่ระดับสากล

มากขึ�น 

ติดตามรายละเอียดเพิ�มเติมและกิจกรรมอื�นๆ ได้ที� เฟซบุ๊ก 88Sandbox และ Line : @88sandbox 

 

https://www.facebook.com/88Sandbox
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สมาคมวารสาร มธ. ชวนวิ�งการกุศล  “JC
Virtual Run 2022 วิ�งแบง่ป�นเพื�อเธอ”

 สยามรฐัออนไลน์   3 ตุลาคม 2565 08:09 น.  ประชาสัมพันธ์  

สมาคมวารสารศาสตร ์ธรรมศาสตร ์ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ป�จจุบัน และผู้ที�สนใจเข้ารว่มกิจกรรมวิ�งสนุก
เพื�อสุขภาพ  "JC Virtual Run 2022 วิ�งแบง่ป�นเพื�อเธอ" เนื�องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 68 ป�คณะ
วารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื�อรว่มสมทบทุนการศึกษาเพื�อนใหม ่คณะ
วารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชน ที�เรียนดีแต่ขาดโอกาส โดยกติกาการเข้ารว่ม ผู้วิ�งสามารถวิ�งที�ไหนเมื�อ
ไหรก็่ได้ จากนั�นสง่ระยะทางการวิ�งเข้าระบบ หากวิ�งได้ครบตามระยะทาง 68 กิโลเมตร จะได้รับ e-
certi�cate พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากศิษย์เก่าวารสารฯ คนดัง

ผู้สนใจสามารถสมัคร และดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� https://race.thai.run/jcvirtualrun ได้ตั�งแต่บัดนี�
จนถึงวันที� 31 ตุลาคม 2656  หรือสอบถามเพิ�มเติมผา่นทาง Facebook : สมาคมวารสารศาสตร์
ธรรมศาสตร ์
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Khaosod Online
 ข่าวด่วน ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง กีฬา หวย ดวง คอลัมน์ฉบ

หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > หนุน‘ธรรมศาสตร์เอไอเซ็นเตอร์’ เป�ดพื�นที�พัฒนารุ่น...

หนุน‘ธรรมศาสตร์เอไอเซ็นเตอร์’ เป�ด
พื�นที�พัฒนารุ่นใหม่สู่‘อีโคซิสเต็ม’

ข่าวหน้าใน    

3 ต.ค. 2565 - 13:59 น.

ในวันที�ป�ญญาประดิษฐ์ หรือเอไอเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
มากขึ�น บุคลากรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญด้านเอไอ จะกลายเป�นทรัพยากรที�สําคัญต่อการขับ
เคลื�อนโลกทั�งใบ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) หนึ�งในภาคเอกชนที�เชี�ยวชาญด้านเอไอ
ระดับประเทศ และมีปณิธานมุ่งสร้างเทค ทาเลนต์ (Tech Talent) รุ่นใหม่สู่เทคอีโคซิสเต็ม
(Tech Ecosystem) ของประเทศไทย จึงร่วมเป�นอีกหนึ�งแรงขับเคลื�อนสําคัญในการจัดตั�ง
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“ศูนย์ป�ญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center)” ที�เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรภาคเอกชน เพื�อให้
ศูนย์แห่งนี�เป�นศูนย์กลางการฝ�กอบรมความรู้ด้านเอไอ ที�ทันสมัยมากที�สุดแห่งหนึ�งของ
ประเทศไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ข่าวแนะนํา

มหัศจรรย์ชีวิต เชน ธนา แจ้งข่าวดี ภรรยาตั�งท้องลูกแฝด 3 ได้ครบ 5 คนสมใจ

https://lin.ee/whrtfCC
https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7296623


นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท สกายไอซีที จํากัด (มหาชน) ผู้นําด้าน
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการดิจิตอล แพลตฟอร์ม และ AI-Empowered Solution ระดับ
ประเทศ เผยว่า สกาย ไอซีที ได้ร่วมเป�นผู้สนับสนุนหลัก ส่งมอบเทคโนโลยีนําร่องด้าน AI (AI
Demos) แก่ศูนย์ป�ญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื�อเพิ�มพูนทักษะและองค์
ความรู้ด้านเอไอให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั�วไปให้สามารถขึ�นสู่การเป�น เทค ทาเลนต์ ที�จะ
เติมเต็มเทค อีโคซิสเต็ม ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าสู่อนาคต

จุดเด่นของเทคโนโลยีนําร่องด้านเอไอสุดล�าที�สกาย ไอซีทีนํามาร่วมสนับสนุน นายสิทธิเดช
บอกว่า มี SenseStudio โซลูชั�นควบคุมการเข้า-ออกพื�นที�ที�กําหนดได้ล่วงหน้า โดยนํา
เทคโนโลยีที�ขับเคลื�อนด้วยเอไอ แบบเรยีลไทม์ ตั�งแต่เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าและ
ร่างกาย ระบบนับจํานวนคน และเทคโนโลยีการอ่านอักขระด้วยแสง (OCR) นําภาพวิดีโอ
มาวิเคราะห์ เพื�อให้พิสูจน์ตัวตนของผู้มาเยือน หรือช่วยจัดการการเข้าถึงเฉพาะพื�นที�ได้

รถในฝ�นตั�งแต่เด็กเพิ�งมีได้ไม่นาน บุกคลังรถ 50 คัน ฟ�ล์ม รัฐภูมิ เป�ดการาจลับ

แรร์ไอเทม! หนุ่มซื�อกล้องมือ 2 ราคาร้อยเดียว เป�ดเจอภาพนี� บอกขออัพราคาได้มั�ย

https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7295979
https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7295979
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7297403
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และยังมี SenseCare แพลตฟอร์มด้านสุขภาพอัจฉริยะที�ผสานการทํางานของเอไอ กับ
เทคโนโลยีหลังการประมวลภาพ 3 มิติ มาช่วยวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ช่องอก ภาพซีทีสแกน
หัวใจ ปอด และตับ และประมวลผลโดยอิงจากผลวิจัย การวิเคราะห์ทางการแพทย์ และ
แผนการรักษาในอดีต เพื�อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคเบื�องต้นและการ
วางแผนรักษาได้อย่างรวดเร็ว

รวมทั�ง SenseEducation แพลตฟอร์มออนไลน์ที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนรู้เกี�ยวกับคํา
สั�งพื�นฐานและระบบการทํางานของ AI SenseMARS และ SenseMARS Effect โซลูชั�นที�ผสาน
โลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลและแปลง
โฉมผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้

“การพัฒนา เทค ทาเลนต์ ไม่อาจให้แค่ความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว หากต้องสร้างสภาพ
แวดล้อมที�เอื�อต่อการลงมือปฏิบัติจริงเพื�อเพิ�มขีดความสามารถของคนเหล่านี� เราหวังว่า AI
Demos ที�สกาย ไอซีทีตั�งใจส่งมอบในครั�งนี� จะช่วยยกระดับการศึกษาด้านเอไอ ใน
ประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ และเป�ดโลกทัศน์ของเหล่า
ว่าที� เทค ทาเลนต์ สายเลือดใหม่ ให้สามารถเชื�อมต่อทุกองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์ต่อยอด
เทคโนโลยี เอไอ ให้เกิดประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย” นายสิทธิเดชกล่าว



ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ภูมิใจที�ได้ริเริ�มการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านป�ญญาประดิษฐ์ในอีกมิติ
หนึ�ง คือการสถาปนาศูนย์ป�ญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื�อเป�นศูนย์กลางใน
การฝ�กอบรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจและบุคคลทั�วไป ตลอดจนเป�นแหล่งการจัดทํา
วิจัยทางด้านป�ญญาประดิษฐ์ของนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

Tag : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หนังสือพิมพ์ ข่าวสด  ธรรมศาสตร์เอไอเซ็นเตอร์
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