เกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอโครงการ Innovation Hubs
กลุ่มเรื่ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
เกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอโครงการ Premium OTOP และ High Value Services
องค์ ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่และกลุ่มเป้ าหมาย (ร้ อยละ 20)
1.1 มีขอ้ มูลเบื้องต้นที่โดดเด่นและมีศกั ยภาพทางการตลาด
1.2 มี ค วามชัด เจนและความโดดเด่ น ของพื้ น ที่ เช่ น มี ชื่ อ เสี ย งหรื อความโดดเด่ น ในด้า นต่ า งๆ
ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 ผลิ ต ภัณ ฑ์ Premium OTOP หรื อ High Value Services จะต้อ งเกิ ด จากกลุ่ ม คนในพื้ น ที่ แ ละ
ต้องพัฒนาจากการใช้ฐานทรัพยากรของความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยต้องมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และ
ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในพื้นที่
1.4 มีขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้ าหมายที่โดดเด่นหรื อมีศกั ยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ด้านหัตถกรรมของท้องถิ่นหรื อโอกาสในการพัฒนาเป็ น High Value Services ของท้องถิ่น
1.5 มี ข ้อ มู ล การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและข้อ จํา กัด ของกลุ่ ม เป้ า หมาย และแนวทางรวมทั้ง ประเด็ น
การพัฒนากลุ่มเป้ าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดและวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ในความเป็ น Premium
OTOP หรื อ High Value Services ของพื้นที่ ในอนาคต
1.6 มีโจทย์ที่ชดั เจนในการพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย ตามแนวทางและประเด็นการพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย
ที่ จะสร้ างโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึ งกลุ่ ม ลู กค้า ในความเป็ น Premium OTOP หรื อ High Value
Services ของพื้ นที่ ซ่ ึ งจะส่ งผลต่ อการเพิ่ ม มู ลค่ าและการขยายออกสู่ ตลาดในวงกว้างของผลิ ตภัณ ฑ์ และ
บริ การของกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งจะส่ งผลต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจในพื้นที่หรื อชุมชนตลอดจนเป็ นการตอบ
นโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศในระยะต่อไป
องค์ ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ (ร้ อยละ 5)
2.1 มีความชัดเจนตามโจทย์การพัฒนาและความเป็ นไปได้ในระยะเวลาที่กาํ หนด
องค์ ประกอบที่ 3 ผลผลิต และตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ (ร้ อยละ 25)
3.1 มี ค วามชั ด เจนของผลผลิ ต และตั ว ชี้ วัด เช่ น รู ปลั ก ษณ์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อบริ การที่ มี
ความแตกต่ า งและโดดเด่ น กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อการบริ การแบบเดิ ม ตัว แบบ (Model) หรื อ Platform
ในการจัดการหรื ออื่นๆตามห่ วงโซ่ การผลิต (Supply Chain) และห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain) ที่บ่งบอกถึ ง
การยกระดับของผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การโดยความคิดสร้างสรรค์

3.2 ต้นแบบเครื อข่ายการตลาดในวงกว้าง (E-commerce) และต้นแบบ Application ของผลิ ตภัณฑ์
หรื อการบริ การของกลุ่มเป้ าหมายที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้ ในระยะต่อไป
องค์ ป ระกอบที่ 4 แนวคิ ด สร้ างสรรค์ องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ/ หรื อ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ที่ ใ ช้ เป็ นฐาน
ในการกําหนดกระบวนการและวิธีการในการดําเนินโครงการ (ร้ อยละ 20)
4.1 มี ผ ลการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เกี่ ย วกับ แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ องค์ ค วามรู ้
เทคโนโลยีและ/ หรื อสิ่ งประดิ ษ ฐ์โดยกระชับ ที่ จะใช้เป็ นฐานในการกําหนดกระบวนการ วิธีก าร และ
ความเป็ นไปได้ในการดําเนินโครงการ
4.2 มี ค วามชัดเจนของผลงานวิจยั ผลการประดิ ษ ฐ์คิดค้นหรื อองค์ความรู ้ ของนักวิจยั ที่ จะนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์
องค์ ประกอบที่ 5 กระบวนการและวิธีการ รวมทั้งผลงานวิจัยของนักวิจัยและแนวคิดสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้
เทคโนโลยีและ/ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ ทจี่ ะประยุกต์ ใช้ (ร้ อยละ 10)
5.1 มีความชัดเจนของกระบวนการและวิธีการ ที่ ตอบวัตถุ ประสงค์และการได้มาซึ่ งผลผลิ ตและ
ตัวชี้ วดั ที่ กาํ หนด รวมทั้งผลงานวิจยั ของนักวิจยั และแนวคิดสร้ างสรรค์ องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ/ หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ที่จะประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย
องค์ ประกอบที่ 6 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ (ร้ อยละ 10)
6.1 มี ก ารกํา หนดแผนการดําเนิ น งานที่ ต อบตามวัต ถุ ป ระสงค์ และการแสดงรายละเอี ย ดของ
แผนปฏิบตั ิการได้อย่างชัดเจนตามที่กาํ หนด
องค์ ประกอบที่ 7 งบประมาณ (ร้ อยละ 5)
7.1 มี ค วามชั ด เจนของรายการค่ า ใช้ จ่ า ยและจํา นวนเงิ น ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หน่ ว ย
(Unit Cost) ตามแผนปฏิบตั ิการ และนํามาจัดหมวดหมู่ตามหมวดรายจ่าย
องค์ ประกอบที่ 8 แผนระยะสั้ น (1-2 ปี ) และระยะยาว (3-5 ปี ) ของ โครงการ
8.1 มี ก ารระบุ ก รอบการดํา เนิ น งานโครงการในระยะ 1-2 ปี และระยะ 3-5 ปี ประกอบด้ ว ย
กระบวนการหรื อกิจกรรมหลัก ผลผลิต กลุ่มเป้ าหมาย และช่วงเวลา
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องค์ ประกอบที่ 9 หัวหน้ าโครงการและผู้ร่วมโครงการ (ร้ อยละ 5)
9.1 มีประสบการณ์โดยตรงหรื อเกี่ยวข้องและมีจาํ นวนผูร้ ่ วมโครงการที่เหมาะสม
เกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอโครงการ Start ups สํ าหรับกลุ่มเรื่ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
องค์ ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์ และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ (ร้ อยละ 20)
1.1 มีขอ้ มูลเบื้องต้นที่โดดเด่นและมีศกั ยภาพทางการตลาด
1.2 มีความพร้ อมในการผลิ ตหรื อมี Prototype ของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อนําเสนอต่อผูล้ งทุ น
(เข้าสู่ การ Pitching)
1.3 มีความพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการการพัฒนาเป็ น Start up
1.4 มี ข ้อ มู ล การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและข้อ จํา กัด ของกลุ่ ม เป้ า หมายและแนวทาง รวมทั้ง ประเด็ น
การพัฒนากลุ่มเป้ าหมายที่จะสร้ างโอกาสทางการตลาดและวิธีการเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าในความเป็ น Premium
OTOP หรื อ High Value Services ของพื้นที่ในอนาคต
องค์ ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ (ร้ อยละ 5)
2.1 มีความชัดเจนตามโจทย์การพัฒนาและความเป็ นไปได้ในระยะเวลาที่กาํ หนด
องค์ ประกอบที่ 3 ผลผลิต และตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ (ร้ อยละ 25)
3.1 มีแผนธุ รกิจ (Business Plan) ที่ชดั เจน
3.2 มี ค วามชั ด เจนของผลผลิ ต และตัว ชี้ วัด ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก ารใหม่ ที่ บ่ ง บอกถึ ง
การยกระดับของผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การโดยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแสดงให้เห็นถึงผูร้ ่ วมลงทุน
หรื อแหล่งเงินทุน
องค์ ป ระกอบที่ 4 แนวคิ ด สร้ างสรรค์ องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ/ หรื อ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ที่ ใ ช้ เป็ นฐาน
ในการกําหนดกระบวนการและวิธีการในการดําเนินโครงการ (ร้ อยละ 20)
4.1 มี ผ ลการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เกี่ ย วกับ แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ องค์ค วามรู ้
เทคโนโลยี และ/ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ เป็ น Prototype ของ
Start up
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องค์ ประกอบที่ 5 กระบวนการและวิธีการ รวมทั้งผลงานวิจัยของนักวิจัยและแนวคิดสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้
เทคโนโลยีและ/ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ ทจี่ ะประยุกต์ ใช้ เป็ น Prototype (ร้ อยละ 10)
5.1 มีความชัดเจนของกระบวนการและวิธีการ ที่ ตอบวัตถุ ประสงค์และการได้มาซึ่ งผลผลิ ตและ
ตัวชี้ วดั ที่ กาํ หนด รวมทั้งผลงานวิจยั ของนักวิจยั และแนวคิดสร้ างสรรค์ องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ/ หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ที่จะประยุกต์ใช้เป็ น Prototype
องค์ ประกอบที่ 6 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ (ร้ อยละ 10)
6.1 มี ก ารกํา หนดแผนการดําเนิ น งานที่ ต อบตามวัต ถุ ป ระสงค์ และการแสดงรายละเอี ย ดของ
แผนปฏิบตั ิการได้อย่างชัดเจนตามที่กาํ หนด
องค์ ประกอบที่ 7 งบประมาณ (ร้ อยละ 5)
7.1 มี ความชัดเจนของรายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงิ นที่ มี ลกั ษณะเป็ นค่าใช้จ่ายต่อหน่ วย (Unit
Cost) ตามแผนปฏิบตั ิการ และนํามาจัดหมวดหมู่ตามหมวดรายจ่าย
องค์ ประกอบที่ 8 แผนระยะสั้ น (1-2 ปี ) และระยะยาว (3-5 ปี ) ของ โครงการ
8.1 มี ก ารระบุ ก รอบการดํา เนิ น งานโครงการในระยะ 1-2 ปี และระยะ 3-5 ปี ประกอบด้ ว ย
กระบวนการหรื อกิจกรรมหลัก ผลผลิต กลุ่มเป้ าหมายและช่วงเวลา
องค์ ประกอบที่ 9 หัวหน้ าโครงการและผู้ร่วมโครงการ (ร้ อยละ 5)
9.1 มีประสบการณ์โดยตรงหรื อเกี่ยวข้องและมีจาํ นวนผูร้ ่ วมโครงการที่เหมาะสม
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