
เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs 

กลุ่มเร่ืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

 

เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอโครงการ Premium OTOP และ High Value Services 

องค์ประกอบที ่1 การวเิคราะห์พืน้ที่และกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 20) 

 1.1 มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีโดดเด่นและมีศกัยภาพทางการตลาด 

     1.2 มีความชัดเจนและความโดดเด่นของพื้นท่ี เช่น มีช่ือเสียงหรือความโดดเด่นในด้านต่างๆ  

ทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

1.3 ผลิตภัณฑ์ Premium OTOP หรือ High Value Services จะต้องเกิดจากกลุ่มคนในพื้นท่ีและ 

ตอ้งพฒันาจากการใชฐ้านทรัพยากรของความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลาย

ทางศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และ

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในพื้นท่ี 

      1.4 มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มเป้าหมายท่ีโดดเด่นหรือมีศกัยภาพในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์

ดา้นหตัถกรรมของทอ้งถ่ินหรือโอกาสในการพฒันาเป็น High Value Services ของทอ้งถ่ิน  

      1.5 มีข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อจาํกัดของกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางรวมทั้ งประเด็น 

การพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีจะสร้างโอกาสทางการตลาดและวิธีการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ในความเป็น Premium 

OTOP หรือ High Value Services ของพื้นท่ี ในอนาคต 

    1.6 มีโจทยท่ี์ชดัเจนในการพฒันากลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางและประเด็นการพฒันากลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีจะสร้างโอกาสทางการตลาดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกค้า ในความเป็น Premium OTOP หรือ High Value 

Services ของพื้นท่ีซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและการขยายออกสู่ตลาดในวงกวา้งของผลิตภณัฑ์และ

บริการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจะส่งผลต่อการกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ีหรือชุมชนตลอดจนเป็นการตอบ

นโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศในระยะต่อไป 

  

องค์ประกอบที ่2 วตัถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ 5) 

       2.1 มีความชดัเจนตามโจทยก์ารพฒันาและความเป็นไปไดใ้นระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 

องค์ประกอบที ่3 ผลผลติ และตัวช้ีวดัความสําเร็จ (ร้อยละ 25) 

       3.1 มีความชัดเจนของผลผลิตและตัวช้ีว ัด  เช่น รูปลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ หรือบ ริการท่ี มี 

ความแตกต่างและโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการแบบเดิม  ตัวแบบ  (Model) หรือ Platform  

ในการจดัการหรืออ่ืนๆตามห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ท่ีบ่งบอกถึง

การยกระดบัของผลิตภณัฑห์รือการบริการโดยความคิดสร้างสรรค ์     
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3.2 ตน้แบบเครือข่ายการตลาดในวงกวา้ง (E-commerce) และตน้แบบ Application ของผลิตภณัฑ์

หรือการบริการของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างโอกาสทางการตลาดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

ได ้ในระยะต่อไป 

 

องค์ประกอบที่  4 แนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ/ หรือส่ิงประดิษฐ์ ที่ ใช้ เป็นฐาน 

ในการกาํหนดกระบวนการและวธีิการในการดําเนินโครงการ (ร้อยละ 20) 

       4.1 มีผลการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เก่ียวกับแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและ/ หรือส่ิงประดิษฐ์โดยกระชับ ท่ีจะใช้เป็นฐานในการกาํหนดกระบวนการ วิธีการ และ 

ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการ  

 4.2 มีความชัดเจนของผลงานวิจยั ผลการประดิษฐ์คิดค้นหรือองค์ความรู้ของนักวิจยั ท่ีจะนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

 

องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการและวิธีการ รวมทั้งผลงานวจัิยของนักวิจัยและแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยแีละ/ หรือส่ิงประดิษฐ์ทีจ่ะประยุกต์ใช้ (ร้อยละ 10) 

       5.1 มีความชัดเจนของกระบวนการและวิธีการ ท่ีตอบวตัถุประสงค์และการไดม้าซ่ึงผลผลิตและ

ตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด รวมทั้งผลงานวิจยัของนกัวิจยัและแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ/ หรือ

ส่ิงประดิษฐท่ี์จะประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากลุ่มเป้าหมาย 

 

องค์ประกอบที ่6 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 10) 

       6.1 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีตอบตามวตัถุประสงค์ และการแสดงรายละเอียดของ

แผนปฏิบติัการไดอ้ยา่งชดัเจนตามท่ีกาํหนด 

 

องค์ประกอบที ่7 งบประมาณ (ร้อยละ 5) 

      7.1 มีความชัดเจนของรายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินท่ีมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  

(Unit Cost) ตามแผนปฏิบติัการ และนาํมาจดัหมวดหมู่ตามหมวดรายจ่าย 

 

องค์ประกอบที ่8 แผนระยะส้ัน (1-2 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) ของ โครงการ 

      8.1 มีการระบุกรอบการดําเนินงานโครงการในระยะ 1-2 ปี และระยะ 3-5 ปี  ประกอบด้วย

กระบวนการหรือกิจกรรมหลกั ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลา 
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องค์ประกอบที ่9 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ (ร้อยละ 5) 

      9.1 มีประสบการณ์โดยตรงหรือเก่ียวขอ้งและมีจาํนวนผูร่้วมโครงการท่ีเหมาะสม  

เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอโครงการ Start ups สําหรับกลุ่มเร่ืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

องค์ประกอบที ่1 การวเิคราะห์และการคัดเลือกผลติภัณฑ์หรือบริการ (ร้อยละ 20) 

          1.1 มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีโดดเด่นและมีศกัยภาพทางการตลาด 

           1.2 มีความพร้อมในการผลิตหรือมี Prototype ของผลิตภณัฑ์หรือบริการ เพื่อนาํเสนอต่อผูล้งทุน 

(เขา้สู่การ Pitching)  

         1.3 มีความพร้อมในการเขา้สู่กระบวนการการพฒันาเป็น Start up    

 1.4 มีข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อจาํกัดของกลุ่มเป้าหมายและแนวทาง รวมทั้ งประเด็น 

การพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีจะสร้างโอกาสทางการตลาดและวิธีการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในความเป็น Premium 

OTOP หรือ High Value Services ของพื้นท่ีในอนาคต 

 

องค์ประกอบที ่2 วตัถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ 5) 

        2.1 มีความชดัเจนตามโจทยก์ารพฒันาและความเป็นไปไดใ้นระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

องค์ประกอบที ่3 ผลผลติ และตัวช้ีวดัความสําเร็จ (ร้อยละ 25) 

3.1 มีแผนธุรกิจ (Business Plan) ท่ีชดัเจน  

       3.2 มีความชัดเจนของผลผลิตและตัวช้ีวดัของผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่  ท่ีบ่งบอกถึง 

การยกระดบัของผลิตภณัฑ์หรือการบริการโดยความคิดสร้างสรรค ์และสามารถแสดงให้เห็นถึงผูร่้วมลงทุน

หรือแหล่งเงินทุน 

 

องค์ประกอบที่  4 แนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ/ หรือส่ิงประดิษฐ์ ที่ ใช้ เป็นฐาน 

ในการกาํหนดกระบวนการและวธีิการในการดําเนินโครงการ (ร้อยละ 20) 

     4.1 มีผลการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เก่ียวกับแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและ/ หรือส่ิงประดิษฐ์ ท่ีส่งเสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเป็น Prototype ของ  

Start up 
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องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการและวิธีการ รวมทั้งผลงานวจัิยของนักวิจัยและแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยแีละ/ หรือส่ิงประดิษฐ์ทีจ่ะประยุกต์ใช้เป็น Prototype (ร้อยละ 10) 

       5.1 มีความชัดเจนของกระบวนการและวิธีการ ท่ีตอบวตัถุประสงค์และการไดม้าซ่ึงผลผลิตและ

ตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด รวมทั้งผลงานวิจยัของนกัวิจยัและแนวคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ/ หรือ

ส่ิงประดิษฐท่ี์จะประยกุตใ์ชเ้ป็น Prototype 

 

องค์ประกอบที ่6 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 10) 

       6.1 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีตอบตามวตัถุประสงค์ และการแสดงรายละเอียดของ

แผนปฏิบติัการไดอ้ยา่งชดัเจนตามท่ีกาํหนด 

 

องค์ประกอบที ่7 งบประมาณ (ร้อยละ 5) 

      7.1 มีความชัดเจนของรายการค่าใช้จ่ายและจาํนวนเงินท่ีมีลกัษณะเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit 

Cost) ตามแผนปฏิบติัการ และนาํมาจดัหมวดหมู่ตามหมวดรายจ่าย 

 

องค์ประกอบที ่8 แผนระยะส้ัน (1-2 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) ของ โครงการ 

      8.1 มีการระบุกรอบการดําเนินงานโครงการในระยะ 1-2 ปี และระยะ 3-5 ปี  ประกอบด้วย

กระบวนการหรือกิจกรรมหลกั ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลา 

 

องค์ประกอบที ่9 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ (ร้อยละ 5) 

      9.1 มีประสบการณ์โดยตรงหรือเก่ียวขอ้งและมีจาํนวนผูร่้วมโครงการท่ีเหมาะสม  

 


