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 25 percent of alumni have founded companies, with more 

than 40 percent   are of these labeled “serial entrepreneurs” 

(founding two or more companies);

 11 percent of alumni who have graduated in the 2010s have 

already founded companies, compared with 8 percent who 

founded companies within five years of graduating in the 

1990s, and 4 percent in the 1960s; 

 80 percent of alumni-founded companies have survived five 

or more years, while 70 percent have survived 10 years. 

(Across the U.S., roughly 50 percent of all new companies last 

five years, while only 35 percent last 10 years.)



 22 percent have engaged in new company formation and 
growth as early-stage employees; 

 38 percent of early-stage employees eventually launched 
their own companies.

 31 percent of alumni hold one or more patents;

 20 percent serve on the boards of public or private firms;

 55 percent have engaged actively in leading product and 
project development efforts in existing firms;











14 /12/59



12 /3/61



21

1. The IDE Accelerator

2. The IDE Coaches Program

3. The Mentor/Mentee Program

4.  IDE Competitions

5.  IDE Innovation Week/Conference

6.  Developing an Innovation Community

7.  IDE Center Services

8. IDE 101 for all 1st year student
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IDE Coach Program on Jan 15, 2017

IDE Center, Bangkok, Thailand



Established IDE Center



IDE Learning Space



มหาวิทยาลยัเปิดใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นสถานที่อา่นหนงัสือตลอด 24 ชัว่โมง 

ปัจจบุนัมีจ  านวนการใชง้านหอ้ง IDE  Learning Space ของนกัศึกษาอยูร่ะหว่าง

800-1,000 คนตอ่วนั

หอ้ง IDE  Learning Space
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• Curriculum changed
• Required course for 1st year students (5,000 students)
• Disciplined Entrepreneurship in Thai Language

8. IDE 101 for all 1st year students





24 STEPS
A SUCCESSFUL
STARTUP

by
Bill  Aulet



IDE 101 • มุ่งเนน้การเรียนการสอนแบบ projected based learning ท่ีท  าจรงิ

ตามหลกัการ และกระบวนการ ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 3 เดือน 

• ปัจจยัส าคญัของการเรียนวิชาน้ีคือ การหาปัญหา ตั้งค าถาม และ

หาวิธีแก ้

• ใชเ้ขตหว้ยขวาง กทม. ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี ม.หอการคา้ไทยตั้งอยู ่เป็น

โจทยใ์หก้บันกัศึกษาในการคิดหาไอเดียทางธุรกิจประกอบกบั

ตอ้งเขา้ใจถึงผูท่ี้ไดร้บัปัญหาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

• ลงพ้ืนท่ีจริง ท าโครงการจริงในพ้ืนท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 

• เป็นวิชาท่ีไม่มีการสอบขอ้เขียน แตใ่ชวิ้ธีใหน้กัศึกษาจดัทีมข้ึนมา

ขายไอเดีย (pitching)



“ Pitching Competition ”



Step 0! 







YEC Lecturers



YEC Lecturers















ตวัอยา่งวิชาในสาขา FinTech



ตวัอยา่งวิชาในสาขา High-Tech Entrepreneurship



ตวัอยา่งวิชาในสาขา Digital Marketing



From Zero To Hero



High-tech 

Entrepreneurship: 

The sky isn't even a limit 

for those who understand 

the merging worlds of 

technological innovation 

and business 

entrepreneurship.



Kamran Elahian เป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยชีัน้สงู
ระดบัโลก ชาวอหิรา่น – อเมรกินั ซึง่เป็นประธานและ
ผูก้่อตัง้ Global Innovation Catalyst และใหค้ าแนะน า
แก่รฐับาลต่างๆเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นในการ
ไปสูเ่ศรษฐกจิแหง่นวตักรรมทีย่ ัง่ยนื รวมถงึเป็นผูส้รา้ง
startup ระดบั unicorn ถงึ 3 บรษิทั



ปัจจบุนั Jason เป็นหวัหนา้ฝ่ายกลยทุธก์ารเติบโตและ GTM ที่ Biginsight

(Bigin) ซึง่เป็นโซลชูนั Martech ชัน้น าในเกาหลี เขายงัเป็นอดตี
ผูป้ระกอบการ และ หวัหน้าโครงการ accelerator ส าหรบัสตารท์อพั และ
เป็นผูร้ว่มงานอาวโุสของบรษิทัรว่มทุนแหง่หนึ่ง

Jason ไดร้บัเลอืกจาก Forbes 30 under 30 ในเอเชยีในปี 2560 ใหเ้ป็น
ดาวรุ่งในดา้นการเงนิและการร่วมทุน และยงัคงมบีทบาทในการระดมทุน
ในระยะเริม่ต้นและด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัสตาร์ท
อพัหลายแหง่





มอือาชพีดา้นการเงนิทีม่คีวามสามารถรอบดา้น ดว้ยประสบการณ์ 30 ปีใน
บทบาทอาวโุสดา้นการลงทนุ การธนาคาร และ CFO ในตลาดทนุภาครฐัและ
เอกชน รวมถงึ JP Morgan และ Credit Suisse

ความเชีย่วชาญของ Martin ชว่ยผูก้่อตัง้และผูบ้รหิารในการเตรยีมกลยทุธ์
ทางการเงนิ การคาดการณ์ทางการเงนิ และระดมทนุไดห้ลายลา้นดอลลาร์
ส าหรบับรษิทัเทคโนโลยทีีเ่ขาก่อตัง้ บรหิารจดัการ และ/หรอืใหค้ าแนะน า



ทีป่รกึษาดา้นกลยทุธแ์ละนวตักรรมทีม่คีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้
เกีย่วกบัการช าระเงนิและบรกิารทางการเงนิรายยอ่ยทีไ่ดร้บัจากการ
ท างานรว่มกบับลชูปิ (Visa, Mastercard, Aviva, Barclays)





Andy เขียนบนความเก่ียวกบั content strategy, search engine 

optimization, influencer marketing มากมาย และไดร้บัการจดัอนัดบั
ใหเ้ป็นทัง้
• Top 10 Online Marketing Experts to Watch

• Forbes- Top 50 Marketing Influencer

• Entrepreneur Magazine- Top 25 Content Marketers

• Express Writers/Buzzsumo- Top 100 Digital Marketers

• Brand 24- Top 50 Content Marketing Influencers to 

Follow



Maria ท างานท่ีMicrosoft และ Despegar.com ซึง่เป็นหนึ่งในบรษัิทยนิู
คอรน์ 3 แหง่ของอารเ์จนตินา ซึง่เธอไดเ้ริม่ตน้เสน้ทางในการท าโฆษณา
ดิจิทลั หลงัจากนัน้ เธอเริม่ท างานท่ี Facebook ซึง่เธอจดัการบญัชีท่ีใหญ่
ท่ีสดุจากอเมรกิาใต ้ไดแ้ก่ Coca Cola, Pepsico, Telefónica, 

Cencosud, Nestlé, Kimberly Clark และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมุง่เนน้ท่ี
การวดัผล ผลติภณัฑ ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุดิจิทลัดว้ย แนว
ทางการใหค้  าปรกึษาที่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มลู





Lauren Celenza เป็นนกัออกแบบ นกัวจิยั และผูส้นบัสนุนระดบั
นานาชาติ ปัจจบุนัเธอท าหน้าทีเ่ป็นผูอ้อกแบบอาวโุสของ Google Maps 

โดยท างานรว่มกบัทมีระดบัโลกเพือ่ท าใหแ้ผนทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายขึน้และมี
ความเกีย่วขอ้งกบัเมอืงเกดิใหมท่ัว่โลก

งานของเธอไดน้ าพาเธอขา้ม 6 ทวปี ซึง่เธอไดร้บัฟัง จดัท าเอกสาร และ
ออกแบบร่วมกบัชมุชนทอ้งถิน่ เมือ่เรว็ๆ นี้เธอเป็นผูน้ าการออกแบบการ
น าทางของ Google Maps ใหมส่ าหรบัมอเตอรไ์ซค์ ซึง่ตอนนี้เปิดตวัใน
อนิเดยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และเคนยา



Irene ก่อตัง้แผนก User Experience and Strategy ที่ Fantasy 

Interactive ในนิวยอรก์ ในปี 2008 ซึง่เธอเพิง่ลาออกไปเพือ่เริม่ตน้
สตูดโิอออกแบบของตวัเอง เธอเป็นผูน้ ากลยทุธแ์ละความคดิรเิริม่ UX 

ส าหรบั USAToday.com, Google, FOX.com, HTC.com, 

Verizon, BBC, EA, Nickelodeon, RedBull, Broadway.com, 

History Channel และ EA Sports

บางโครงการไดร้บัรางวลั FWAs, Webbys, Cannes Lions และ
European Design Awards





หวัหน้าทมีทีศ่นูย์ AI ของ Samsung ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ ซึง่เขาไดพ้ฒันา
อลักอรธิมึ Computer Vision ในวทิยาการหุน่ยนต์ นอกจากน้ี เขายงั
รว่มมอืกบั Michael Romanov เพือ่สรา้งหลกัสตูรเปิดทีเ่รยีกวา่
“Neural Networks and Computer Vision" ซึง่รวบรวมนกัเรยีน
จ านวน 37,000 คน





Pavel ท างานเป็นหวัหน้าแผนก Machine Learning ที่
Rambler&Co ดแูลโซลชูนัแมชชนีเลริน์นิงส าหรบัธรุกจิทกุ
ประเภท (คอมพวิเตอรว์ทิศัน์ โฆษณา ค าแนะน า คะแนนเครดติ) 

ตอนนี้เขาท างานเป็นหวัหน้านกัวทิยาศาสตรข์อ้มลูที่ NVIDIA 

ดแูลงานแมชชนีเลริน์นิงทัง้หมดซึง่ใชข้อ้มลูการวดัและสง่ขอ้มลู
ทางไกลทีร่วบรวมจาก GPU ทัว่โลก





อนาสตาเซยีมปีระสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ในดา้นวทิยาการ
คอมพวิเตอร์ เธอเริม่ตน้อาชพีในฐานะผูด้แูลระบบ จากนัน้จงึ
เปลีย่นโฟกสัไปทีก่ารพฒันาซอฟตแ์วรซ์ึง่เธอท างานเป็นวศิวกร
ความปลอดภยัของแอปพลเิคชนั อนาสตาเซยีจดัหลกัสตูรความ
ปลอดภยัของขอ้มลูส าหรบันกัพฒันายานยนตแ์ละ IoT



Students from STEM* schools
Science Technology Engineering and Mathematics



Corporate Scholarship








