
การเขียนข้อเสนอโครงการ
ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

เอกธัช ภัทระโภคพัฐ
หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ/ฝ่ายติดตามและประเมินผล



TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทาง

การเงิน ทั้งด้านการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วย
ลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ที่ต้องการ
ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษา และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องลงทุนวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  



กลุ่มเป้าหมายการสนับสนุนทุน TED Fund

นักศึกษา

ผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5-7 ปี

บุคลากรในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย

Startups

SMEs / SEs

*พัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
**สนับสนุนทุนให้แก่บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย



วัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน TED Fund

พิสูจน์แนวคิด พัฒนาต้นแบบ ผลิตน าร่อง เร่งเติบโต

สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดผลติภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือการให้บริการใหม่
ครอบคลุมกระบวนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การจัดท าแผนธุรกิจ การ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การทดสอบและขอรับรอง
มาตรฐาน การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ หรือการทดสอบตลาด และสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการซึ่งช่วยให้
ธุรกิจสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม



TED Fund Batch 1-3

Research Gap Fund – TED Fund

Thailand MED TECH
Excellence Fund (TMTE Fund) 

TED Fund ปี 2561-2562

เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ (รุ่นที่ 1-2)

เครือข่าย ป.โท-เอก (รุ่นที่ 1-2)



TED Fund ปี 2563 - ปัจจุบัน

โครงการ “ยุววิสาหกิจเริ่มต้น” (Youth Startup Fund – YSF)







➢ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนธุรกิจ
➢ ค่าใช้บริการ Certified Incubator
➢ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ
➢ ค่าวิเคราะห์ทดสอบ
➢ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด
➢ ค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

วงเงิน 100,000 บาท

แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ / ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / ผลการทดสอบตลาดเบื้องต้น

Ideation Incentive Program (IDEA)

ระยะเวลาโครงการ
ไม่เกิน 6 เดือน

เครือข่าย
ร่วมพัฒนา

ผู้ประกอบการ
(Certified Incubator)



ร่างข้อเสนอโครงการ (Draft Proposal)

Video Presentation ความยาว 5 นาที + Pitch Deck

เอกสารรับรองจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (CI)

เอกสารยืนยันสถานภาพทางการศึกษาของผู้เสนอโครงการ

เอกสารประกอบการสมัครทุน IDEA

1

2

3

4



Concept 
Submission

สมัครผ่าน Link
(กรอกข้อมูลโครงการ)

เอกสารที่ต้องส่ง
▪ เอกสารยืนยันสถานภาพ

ทางการศึกษา
▪ เอกสารรับรองจาก CI
▪ Pitching VDO 5 นาที

+ Pitch Deck
▪ ร่างข้อเสนอโครงการ 

(Draft Proposal)

Concept Screening

พิจารณาโดย
คณะท างานกลั่นกรองร่าง

ข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจ
เริ่มต้น (IDEA)

(ดูจาก VDO & Proposal)

Concept Pitching

น าเสนอโครงการต่อ
คณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือก
ผู้ประกอบการโครงการ

ยุววิสาหกิจเริ่มต้น 
(Pitching 7 นาที)

แจ้งผลผ่าน CI

Project 
Endorsement

พิจารณาอนุมัติโครงการโดย
คณะอนุกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ
(4 ภูมิภาค)

(Pitching 5 นาที)

เสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ IDEA



เกณฑ์การพิจารณาโครงการ IDEA

1

2

3

4

ความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม 

25 คะแนน

การจัดการทีม

15 คะแนน

30 คะแนน

ศักยภาพด้านการตลาด

30 คะแนน



75 คะแนนขึ้นไป → อนุมัติ

70-74.99 คะแนน → ชะลอ (เตรียมข้อมูลกลับมาน าเสนอใหม)่

ต่ ากว่า 70 คะแนน → ไมอ่นุมัติ

คณะท างานพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น 

1             2             3             4             5              6             7             8

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ IDEA



Ideation Incentive Program
▪ วงเงินสนับสนุน: สูงสุด 100,000 บาท (เงินให้เปล่า 100%)
▪ ระยะเวลาโครงการ: ไม่เกิน 6 เดือน
▪ การเบิกจ่าย: จ านวน 2 งวด

งวด ร้อยละ ก าหนดการยื่นเบิกจ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1 50%

(ค่าพัฒนาแผนธุรกิจ)
ภายใน 30 วันหลังเซ็นสัญญาฯ แผนการด าเนินงานโครงการ

2 50%
(Reimbursement)

ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาฯ แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ + หลักฐาน
แสดงค่าใช้จ่าย

รูปแบบการสนับสนุนทุน IDEA





Incubator Incentive Program (POC)

➢ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ
➢ ค่าวิเคราะห์ทดสอบและการขอรับรองมาตรฐาน
➢ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด
➢ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี / การซื้อสิทธิ์
➢ ค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
➢ ค่าใช้บริการ Certified Incubator

วงเงิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 1 ปี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / ผลการทดสอบตลาด / “First Dollar”

เครือข่าย
ร่วมพัฒนา

ผู้ประกอบการ
(Certified Incubator)



ร่างข้อเสนอโครงการ (Draft Proposal) *ถ้ามี

PowerPoint Presentation ส าหรับการน าเสนอ 7 นาที

เอกสารรับรองจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (CI)

เอกสารยืนยันสถานภาพทางการศึกษาของผู้เสนอโครงการ

เอกสารประกอบการสมัครทุน POC

1

2

3

4

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล (ถ้ามี)



Concept 
Submission

สมัครผ่าน 
https://mis.nia.or.th/nia

(กรอกข้อมูลโครงการ)

เอกสารที่ต้องส่ง
▪ เอกสารยืนยันสถานภาพ

ทางการศึกษา
▪ เอกสารรับรองจาก CI *ถ้ามี
▪ Pitch Deck (7 นาท)ี
▪ ร่างข้อเสนอโครงการ 

(Draft Proposal) *ถ้ามี

Concept Screening

พิจารณาโดย
คณะท างานกลั่นกรองร่าง

ข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจ
เริ่มต้น (POC)

(Pitching 7 นาท)ี

Full-Proposal 
Development

พัฒนาข้อเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณ์ 

ผู้ประกอบการ & CI
& เจ้าหน้าที่

(TED Fund & NIA)

เอกสารที่ต้องส่ง
▪ Final Pitch Deck (7 นาท)ี
▪ ข้อเสนอโครงการฉบับ

สมบูรณ์ (ลงนามครบถ้วน)

Project 
Endorsement

พิจารณาอนุมัติโครงการโดย
คณะอนุกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ
(4 ภูมิภาค)

(Pitching 7 นาที)

เสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ POC



เกณฑ์การพิจารณาโครงการ POC
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2

3
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ความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม 

30 คะแนน

การจัดการทีม

20 คะแนน

25 คะแนน

ศักยภาพด้านการตลาด

25 คะแนน



1             2             3             4             5              6             7             8             9

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ POC

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน 4 ภาค

75 คะแนนขึ้นไป → อนุมัติ

70-74.99 คะแนน → ชะลอ (เตรียมข้อมูลกลับมาน าเสนอใหม)่

ต่ ากว่า 70 คะแนน → ไมอ่นุมัติ



Prove of Concept
▪ วงเงินสนับสนุน: 
▪ ระยะเวลาโครงการ:

▪ การเบิกจ่าย: จ านวน 3 งวด (Reimbursement)
งวด ร้อยละ ก าหนดการยื่นเบิกจ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1 25% ตามที่ก าหนดในสัญญาฯ หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย + รายงานความก้าวหน้า

2 50% ตามที่ก าหนดในสัญญาฯ หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย + รายงานความก้าวหน้า

3 25% ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาฯ หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย + รายงานสรุปการเงิน + 
แบบสรุปผลการด าเนินงาน + รายงานฉบับสมบรูณ์

Program วงเงินสนบัสนุน ระยะเวลาโครงการ
Incubator Incentive สูงสุด 1,500,000 บาท ไม่เกิน 2 ปี

University Seed Grant สูงสุด 750,000 บาท ไม่เกิน 2 ปี

Innovation Lab สูงสุด 500,000 บาท ไม่เกิน 1 ปี

รูปแบบการสนับสนุน POC



การเขียนข้อเสนอโครงการ “IDEA”



เกณฑ์การพิจารณาโครงการ IDEA
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน

ความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (30)
1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและบริการ / การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 11.25
2. ความใหม่ของคุณค่าท่ีส่งมอบในภูมิภาค (Regional Novelty-oriented Value Proposition) 7.50
3. การระบุและการค้นหาถึงจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain Point) 7.50
4. ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความสามารถของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 3.75
ศักยภาพด้านการตลาด (30)
1. ขนาดของตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้มตลาด / ส่วนแบ่งของตลาด 9.00
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด / จ านวนช่องทางและวิธีการการจัดจ าหน่าย 9.00
3. ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริการกับคู่แข่งในตลาด 7.50
4. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน 4.50
กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม (25)
1. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ 12.50
2. การได้มาซึ่งรายได้ (Revenue Stream) 7.50
3. ความเป็นไปได้ในการลงทุน/การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน 5.00
การจัดการทีม (15)
1. ความพร้อมในการด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กร 7.50
2. โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 4.50
3. ความเป็นผู้น า (Leadership) / ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 3.00

รวม (100)



Download ข้อเสนอโครงการ “IDEA”
มีทั้งหมด 8 หัวข้อ

1 รายละเอียดโครงการ

2 ข้อมูลผู้เสนอโครงการ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

4 ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ

5 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

6 แผนการเงินของโครงการ

7 แผนการด าเนินงานของโครงการ

8 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ



1. รายละเอียดโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ
➢ ตั้งชื่อย่อเพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสาร พร้อมค าขยายความเพื่อให้รู้ว่าคือโครงการอะไร
➢ ตั้งชื่อไม่ยาวเกินไป เน้นค าส าคัญ และท าให้ดูน่าสนใจ/มีเทคโนโลยี (ไม่ดูเป็นงานวิจัย)

ตัวอย่างการตั้งชื่อโครงการ 

GOOD NICE GOOD NICE: แพลตฟอร์มตรวจวัดระดับต้นคอเพื่อผลิต
หมอนยางพาราเฉพาะบุคคล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแห้งจากจิ้งหรีดชนิดผง CrickMeat: เนื้อแห้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

ผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลในช่องปากที่ใช้แป้งท้าวยายม่อมเป็น
ส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของสารละลายโพลิเมอรโ์ดยใช้
เทคโนโลยี Electro-nanospining

Slim Seal: แผ่นปิดแผลในช่องปากจากแป้งท้าวยายม่อม



1. รายละเอียดโครงการ

1.1 ภาพรวมโครงการ
➢ คือ บทสรุปผู้บริหาร (กรรมการมักจะอ่านส่วนนี)้
➢ แนะน า 3 ย่อหน้า

(1) อธิบายที่มาของปัญหา (Pain Point) หรือโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity)
(2) อธิบาย Solution / Technology / Innovation
(3) สรุปว่าโครงการนี้…
▪ What - จะท าอะไร?
▪ Why - ท าเพื่ออะไร?
▪ How - ท าอย่างไร?
▪ Who - มีใครเกี่ยวข้องบ้าง?



1. รายละเอียดโครงการ

ตัวอย่างการเขียนภาพรวมโครงการ >> EzyGas: แพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านแก๊ส

จากปัญหาของการใช้แก๊สหุงต้มที่เราไม่สามารถรู้ได้
เลยว่าแก๊สจะหมดเมื่อใด และไม่สามารถควบคุมการ
ขนส่งของผู้ให้บริการให้จัดส่งถึงเราได้ทันที เนื่องจาก
ผู้ให้บริการมีคิวในการให้บริการลูกค้าก่อนหน้า เมื่อ
เราจ าเป็นต้องใช้แก๊สในเวลานั้น เราจึงจ าเป็นต้องรอ
จนถึงคิวของเรา ท าให้การท างานที่ต้องใช้แก๊สใน
ขณะนั้นเกิดการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอาหารที่มีการ
อมน้ ามัน เพราะหมายความว่าเราจะเสียอาหารนั้นไป
โดยปริยาย อีกทั้งในด้านของร้านค้าที่ส่งแก๊สเอง เมื่อ
ถึงเทศกาลที่มีออเดอร์เข้ามาปริมาณมากๆ การจะ
คาดคะเนการจัดเก็บก็ไม่สามารรถท าได้ การบริหาร
จัดการภายในร้านก็อาจเกิดความวุ่นวาย อีกทั้งยังไม่
สามารถวางแผนการขนส่งได้อีกด้วย

จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้เสนอโครงการจึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านแก๊ส (EzyGas)
เพื่อให้มีระบบการแจ้งเตือนโดยใช้ IoT และระบบ
การจัดการด้านโลจิสติกสเ์ข้ามาช่วยให้การขนส่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย EzyGas จะเข้าไปช่วย
ลดภาระงานในการตรวจเช็คสต็อกสินค้า (จะสรุป
แยกทั้งประเภทของถงัและแบรนด์ของถงัที่เข้าออกใน
แต่ละวัน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน Flow ของธุรกิจ 
และช่วยสรุปยอดขายเป็นรายวัน/สปัดาห์/เดือน/ป ี
และภาพรวม Cost Calculation ซึ่งเป็นส่วนที่จะ
ช่วยค านวณรายจ่ายเพิ่มเติมต่างๆ โดยจะเก็บเป็นราย
ออเดอร์และสรุปรวมให้ และยังสามารถ Export เป็น
ไฟล์ CSV เพื่อน าไปค านวณต่อได้ และระบบ Billing 
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และส าหรับ
ลูกค้าบริษัทห้างร้านที่ต้องการใบเสร็จเพื่อเบิกจ่าย

ผู้เสนอโครงการ ภายใต้การดูแลของ.............................. 
(Certified Incubator) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
แพลตฟอร์มดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยในการ
พัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ และการทดสอบการใช้
งานของแพลตฟอร์มต้นแบบนี้ ทางโครงการจะได้รับ
ความร่วมมือจากร้าน.............................. ในการส ารวจ
และเก็บข้อมูลเบื้องต้น อีกทั้งยังจะได้รับค าปรึกษา
และการให้ค าแนะน าจาก............................... ที่จะคอย
ช่วยปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนั้น ทางทีมผู้น าเสนอจึงมีความเชื่อมั่นว่า 
โครงการนี้จะสามารถขยายผลและต่อยอดสู่การด าเนิน
ธุรกิจได้จริงในอนาคต



2. ข้อมูลผู้เสนอโครงการ

→ บุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับกองทุนฯ

→ สมาชิกทีม (เพิ่มแถวได้)

→



3. วัตถุประสงค์ของโครงการ / 8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบจากพืช
2) เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดและการยอมรับ

จากผู้บริโภค
3) เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์

1) ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบจากพืช 
ภายในเดือนที่ 3

2) ได้ผลการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดและการ
ยอมรับจากผู้บริโภค ภายในเดือนที่ 5

3) ได้แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนที่ 6

1) เพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มให้บริการด้าน
กายภาพบ าบัดออนไลน์

2) เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
แพลตฟอร์มต้นแบบ

3) เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์

1) ได้ต้นแบบแพลตฟอร์มให้บริการด้านกายภาพบ าบัด
ออนไลน์ ภายในเดือนที่ 2

2) ได้ผลการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
แพลตฟอร์มต้นแบบ ภายในเดือนที่ 6

3) ได้แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนที่ 6



4. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และ
แพลตฟอร์มบริการวิเคราะห์การวางตัวของ
กระดูกต้นคอ โดยการใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ต้นคอ เพื่อน าผลไปใช้ในการออกแบบและผลิต
หมอนยางพาราเฉพาะบุคคล (Personalize) 
และเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นส าหรับแพทย์
เฉพาะทางในการวิเคราะห์วิธีการรักษาที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล

เป็นนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม ด้านผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตหมูแผ่นกรอบจากโปรตีน
พืชที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับหมูแผ่นกรอบจริง 
โดยการผสมผสานโปรตีนและวัตถุดิบจากพืช
หลายชนิดในอัตราส่วนที่เหมาะสม และการ
ควบคุมสภาวะของเครื่อง Single Screw 
Extruder ในการผลิต ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และอัตราการเฉือนที่
เหมาะสม เป็นต้น

เป็นนวัตกรรมระดับโลก ด้านผลิตภัณฑ์ชุดสกัด 
DNA ที่ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นเหว่ียงความเร็วสูง ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดของการสกัดดีเอ็นเอในภาคสนาม 
โดยจะอาศัยหลักการใช้เม็ดซิลิกาที่มีความ
หนาแน่นสูงเข้าตรึงดีเอ็นเอ จากนั้นเม็ดซิลิกาจะ
เกิดการตกตะกอนได้เองในทันที ท าให้สามารถ
คัดแยกสารชีวโมเลกุลที่ไม่ต้องการออกไปได้โดย
การดูดสารละลายส่วนเกิน และเมื่อท าการชะดี
เอ็นเอออกมาจากเม็ดซิลิกา ก็จะได้เป็นดีเอ็นเอ
บริสุทธิ์ที่พร้อมน าไปใช้งาน



4. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ

รายการ สิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ
การแยกสารชีวโมกุลอื่นออกจากดีเอ็นเอ ใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ใช้การดูดสารละลายส่วนเกินออก
รูปลักษณ์ของวัสดุที่ใช้ตรึงดีเอ็นเอ เป็นคอลัมน์ ยึดติดอยู่กับที่ ไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้
เป็นเม็ดบีดที่มีความหนาแน่นสูง สามารถ
ตกตะกอนได้เอง

การใช้งาน ใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องปั่นเหวี่ยง
เท่านั้น

สามารถใช้ได้ในภาคสนาม

ราคา ราคาจ าหน่ายในท้องตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 
90 บาท

ราคาต้นทุนประมาณ 15 บาท สามารถตั้งราคา
จ าหน่ายให้ถูกกว่า 90 บาทได้

เวลาที่ใช้ในการสกัด ประมาณ 15 นาที น้อยกว่า 15 นาที
การใช้เอนไซม์ในกระบวนการสกัด จ าเป็น เพราะลดการอุดตันของคอลัมน์ ไม่จ าเป็น เพราะไม่มีการอุดตัน
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ จ าเป็น เพราะต้องควบคุมอุณหภูมิให้กับเอนไซม์ ไม่จ าเป็น เพราะไม่ต้องใช้เอนไซม์



5. การรวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ



6. แผนการเงินของโครงการ

รายการ จ านวน (บาท)
1. หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนธุรกิจ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนธุรกิจ 50,000
2. หมวดค่าการใช้บริการภายใน Certified Incubator
2.1 ค่าการใช้บริการภายใน Certified Incubator 10,000
3. หมวดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ
3.1 ค่าจ้างออกแบบ UX/UI และพัฒนาแอปพลิเคชัน 30,000
4. หมวดค่าวิเคราะห์ทดสอบ
4.1 ค่าจ้างทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ 3,000
5. หมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด
5.1 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 2,000
6. หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
6.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา (.................ระบุชื่อ.................) 5,000

รวม 100,000



7. แผนการด าเนินงานของโครงการ

รายละเอียดการด าเนินงาน
เดือนที่

1 2 3 4 5 6
1. ออกแบบ UX/UI และพัฒนาแอปพลิเคชัน
2. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและฟังก์ชันการท างานของระบบ
5. จัดท าแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์



การลงนามในข้อเสนอโครงการ

→ หัวหน้าทีมที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (ชื่อเดียวกับปกข้อเสนอฯ)
ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ค่อยเซ็นจริงในข้อเสนอฯ แนบท้ายสัญญา)

→ ใช้ลายเซ็นและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ได้
(ค่อยเซ็นจริงและประทับตราด้วยหมึกในข้อเสนอฯ แนบท้ายสัญญา)



การเขียนข้อเสนอโครงการ “POC”



เกณฑ์การพิจารณาโครงการ POC
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน

ความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (25)
1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและบริการ / การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 9.38
2. ความใหม่ของคุณค่าท่ีส่งมอบในภูมิภาค (Regional Novelty-oriented Value Proposition) 6.25
3. การระบุและการค้นหาถึงจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain Point) 6.25
4. ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความสามารถของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 3.12
ศักยภาพด้านการตลาด (25)
1. ขนาดของตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้มตลาด / ส่วนแบ่งของตลาด 7.50
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด / จ านวนช่องทางและวิธีการการจัดจ าหน่าย 7.50
3. ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริการกับคู่แข่งในตลาด 6.25
4. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน 3.75
กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม (30)
1. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ 15.00
2. การได้มาซึ่งรายได้ (Revenue Stream) 9.00
3. ความเป็นไปได้ในการลงทุน/การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน 6.00
การจัดการทีม (20)
1. ความพร้อมในการด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กร 10.00
2. โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 6.00
3. ความเป็นผู้น า (Leadership) / ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 4.00

รวม (100)



เกณฑ์การพิจารณาโครงการ POC

75 คะแนนขึ้นไป → “อนุมัติ”

70-74.99 คะแนน → “ชะลอ” (เตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วกลับมาน าเสนอใหม)่

ต่ ากว่า 70 คะแนน → “ไม่อนุมัติ”

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน

1             2             3             4             5              6             7             8             9
(4 ภูมิภาค)



Download ข้อเสนอโครงการ “POC”
มีทั้งหมด 11 หัวข้อ

1 รายละเอียดโครงการ

2 ข้อมูลผู้เสนอโครงการ

3 ข้อมูลนิติบุคคล

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

5 ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ

6 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

7 ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน

8 แผนการเงินของโครงการ

9 แผนการด าเนินงานของโครงการ

10 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

11 ผลกระทบของโครงการ



1. รายละเอียดโครงการ

ตัวอย่างการเขียนภาพรวมโครงการ >> CalmSleep: ที่อุดหูอัจฉริยะส าหรับการนอน

การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน 
โดยการนอนหลับที่เพียงพอจะส่งผลดีต่อระบบการ
ท างานต่างๆ ของร่างกาย เช่น การสร้างโกรท
ฮอร์โมน และการซ่อมแซมเซลล์หรืออวัยวะที่สกึหรอ
แต่ปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป เป็นสาเหตุท าให้หลายคนเกิดภาวการณ์
นอนไม่หลับ ซึ่งอาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ลดลง และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา 
ตลอดจนท าให้อารมณ์ไม่คงที่ หรือหดหู่ (Sleep and 
Sleep Disorders, CDC, 2020) และสมาธิในการ
ท างานสั้นลง จากข้อมูลตลาดที่เกี่ยวกับการนอนเพื่อ
สุขภาพมีมูลค่า 2.1 ล้านล้านบาท ด้วยอัตราการ
เติบโตที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี (Brandessence Market 
Research & Consulting, 2018) แสดงให้เห็นว่า
ประชากรเห็นความส าคัญของการนอนเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาและโอกาสทางธุรกิจตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น โครงการจึงอยากน าเสนอ “CalmSleep: ที่
อุดหูอัจฉริยะส าหรับการนอน” โดยอาศัยเทคโนโลย ี
3D Scanning และ 3D Printing เพื่อผลิตที่อุดหู 
ตามช่องหูของแต่ละบุคคล ท าให้สวมใสได้สบายแม้
เวลานอนหลับ และการน าเทคโนโลย ีTruly 
Wireless มาประยุกต์ใช้ เพื่อกลบมลพิษทางเสียง
ต่างๆ ในขณะนอนหลับ แล้วแทนด้วยเสียงที่ผอ่น
คลายจากความเครียด โดยที่อุดหูอัจฉริยะส าหรับการ
นอนนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพ
การนอนให้ดีขึ้น ท าให้ร่างกายได้พักผ่อน ซึ่งจะส่งผล
ต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ใช้

ผู้เสนอโครงการในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบและผลิตหูฟัง 
CIEM (Custom In-Ear Monitor) ที่มีห้องปฏิบัติการ
เพื่อวิจัยและออกแบบที่อุดหูที่เหมาะสมกับการนอน 
พร้อมทีมวิจัยพัฒนาเสียงหรือเพลงที่ช่วยแก้ไขปัญหา
การนอนหลับ และระบบบริหารพลังงานที่อดุหูให้
สามารถท างานไดต้ลอดทั้งคืน จึงมีความประสงค์ที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่อุดหูนี้ในระดับ Pilot 
Scale (การจ้าง OEM) ตลอดจนพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ที่มีรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เพื่อ
น าไปท าการทดสอบตลาดและส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะมีการผลิตและจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ต่อไป



3. ข้อมูลนิติบุคคล



4. วัตถุประสงค์ของโครงการ / 10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ถุงเพาะช าย่อยสลายได้จาก
ยางพารา

2) เพื่อวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

3) เพื่อย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับถุง
เพาะช าย่อยสลายได้จากยางพารา

1) ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ถุงเพาะช าย่อยสลายได้จาก
ยางพารา ภายในเดือนที่ 4

2) ได้ผลวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายในเดือนที่ 10

3) ได้ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับถุงเพาะ
ช าย่อยสลายได้จากยางพารา ภายในเดือนที่ 12

1) เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพผิวความ
แม่นย าสูง

2) เพื่อย่ืนขอรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
3) เพื่อทดลองน าอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพผิวความแม่นย าสูง

ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการให้บริการ

1) ได้ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพผิวความแม่นย าสูง 
ภายในเดือนที่ 6

2) ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ภายในเดือนที่ 8
3) ได้ผลการทดลองน าอุปกรณ์ฯ ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจใน

รูปแบบการให้บริการ ภายในเดือนที่ 12



7. ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน



7. ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน



8. แผนการเงินของโครงการ
รายการ แหล่งที่มาของเงินทุน รวมผู้เสนอโครงการ กองทุนฯ

1. หมวดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ
1.1 ค่าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก 100,000 - 100,000
1.2 ค่าจ้างผลิตสารสกัด 15,000 15,000 30,000
1.3 ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 66,000 66,000 132,000
2. หมวดค่าวิเคราะห์ทดสอบและการขอรับรองมาตรฐาน
2.1 ค่าวิเคราะห์สาระส าคัญ สมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และความคงตัว - 150,000 150,000
2.2 ค่าจ้างทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก - 800,000 800,000
3. หมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด
3.1 ค่าจ้างทดสอบตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภค - 50,000 50,000
4. หมวดค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี / การซื้อสิทธิ์ *สนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท
4.1 ค่าถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Upfront Fee) 51,000 49,000 100,000
5. หมวดค่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ *ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ
5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ............................................. (ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการวิเคราะหท์ดสอบ)
- ............................................. (ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด)

- 120,000 120,000

6. หมวดค่าการใช้บริการภายใน Certified Incubator
6.1 ค่าการใช้บริการ Certified Incubator - 50,000 50,000

รวม 232,000 1,300,000 1,532,000 
อัตราส่วน 15.14% 84.86% 100.00% 



11. ผลกระทบของโครงการ

ด้านเศรษฐกิจ
1) คาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ..... บาท
2) คาดว่าจะท าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จ านวน ..... ราย
3) สามารถทดแทนการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ประมาณ ..... บาท

ด้านสังคม
1) ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต.....
2) ช่วยลดปัญหา.....

ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ช่วยลดการใช้ทรัพยากร.....

ตัวอย่างการเขียนผลกระทบของโครงการ



การลงนามในข้อเสนอโครงการ

→ ชื่อเดียวกับปกข้อเสนอฯ
ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ค่อยเซ็นจริงในข้อเสนอฯ แนบท้ายสัญญา)

→ กรณียื่นในนามบุคคล: ให้ผู้เสนอโครงการเซ็นช่องนี้ด้วย
กรณียื่นในนามนิติบุคคล: ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามทุกคนเซ็น (เพิ่มช่องได)้
ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ค่อยเซ็นจริงในข้อเสนอฯ แนบท้ายสัญญา)



Q&A

Thank You


