ขอกําหนดโครงการ (TOR)
โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คัดกรองผูประกอบการเบื้องตนโดย เครือขายปริญญาโท-เอก
กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพั ฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนทาง
การเงิน ทั้งดานการดําเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ เพื่อชวยลดภาระความเสี่ยงดานการลงทุนทางธุรกิจของผูที่
ตองการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา และผูประกอบการราย
ใหม ที่ตองลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งธุรกิจพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เพิ่งเริ่มกอตั้งโดยเฉพาะในชวงที่ยังไมมีรายไดมีความเสี่ยงสูง จึงจําเปนที่จะตองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน
โครงการจั ดสรรเงิน สนับ สนุน ผู ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คัดกรองผูป ระกอบการ
เบื้องตน โดย เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก) ในปงบประมาณ 2561 นี้ กองทุน
มุงเนนที่จะจั ดสรรเงินสนับสนุนแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม ในรูปแบบทุนอุดหนุนสมทบบางสว น
(Matching Grant) แบบใหเปลาไมเกินรอยละ 90 ของคาใชจายของโครงการ ในวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท โดย
กองทุน จะอาศัย กลไกความรว มมือการดําเนินโครงการรว มกับเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ ภายใต
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ หลักสูตรธุรกิจ
นวัตกรรม ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือมีหนวยบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม ที่มีโปรแกรมการบมเพาะ
ความเป นผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเปนหนวยงานที่มีการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปน
ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึก เพื่อดําเนินกิจกรรมการคัดกรองทีมนักศึกษาผูประกอบการที่มี
ศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรม ใหสามารถไดรับเงินอุดหนุนสมทบ
จากกองทุนได
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แก นั ก ศึ ก ษาผูป ระกอบการที่ กํา ลั ง ศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโท หรื อ
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือสาขาธุร กิจ นวัตกรรม ที่มีแนวคิด หรือมีการ
ดําเนินการวิ จัยและพัฒนาอุป กรณ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑมาแลวระดับหนึ่ง และตองการสรางธุรกิจ จาก
อุปกรณเครื่องมือ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถดําเนินธุรกิจนวัตกรรมไดเมื่อจบการศึกษา
2) เพื่ อ ให ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มีห ลั ก สู ตรการเรีย นการสอนดา นวิท ยาศาสตรเ ทคโนโลยีแ ละ
นวัต กรรม หรือ สาขาธุร กิจ นวัต กรรม ในระดั บ ปริญ ญาโท-เอก หรือ หนว ยบมเพาะธุร กิจ นวัตกรรม หรือ
หนวยงานที่มีการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการตางๆ เขารวมเปนเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ
(กลุ ม ปริ ญ ญาโท-เอก) เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการประสานงานให คํ า แนะนํ า เป น ที่ ป รึ ก ษาแก ผู ป ระกอบการ
คัดกรองทีมนักศึกษา ติดตามความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินโครงการของผูประกอบการ
3) เพื่ อสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ กษาผูป ระกอบการที่ มีความสามารถด านวิ ทยาศาสตรเ ทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถนําความรูมาใชป ระกอบธุรกิจที่มีการเติบ โตสูงไดอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยกลไกการ
คัดกรอง การฝกอบรมอยางเปนระบบจาก TED FUND และการใหคําปรึกษาดานธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมจาก
เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก)
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3. เปาหมาย
1) สามารถจัดสรรเงินสนับสนุนแกทีมนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ใน
สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ สาขาธุรกิจนวัตกรรม จํานวน 20 โครงการ
2) สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
สาขาธุรกิจนวัตกรรม ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ หนวยบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม หรือหนวยงานที่
มีการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เขารวมจัดตั้งเปนเครือขายรว ม
พัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก) จํานวน 10 เครือขาย
3) ผูประกอบการที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน มีประสบการณ มีความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมเมื่อจบการศึกษา
4. คุณสมบัติของผูทีมมีสิทธิเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก
กองทุน
1) ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ
๒) ในทีมจะตองมีนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาภายใน 18 เดือน ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ สาขาธุรกิจนวัตกรรม และ
๓) มีนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาภายใน 18 เดือน ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญา
เอก ดานการบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือการบัญชี
4) จํานวนทีมละไมเกิน 7 คน
ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศไทย (ภายหลังจากไดรับการอนุมัติจัดสรรทุน
และกอนเซ็นสัญญากับกองทุน)
5. คุณสมบัติของเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก)
5.1 คุณสมบัติดานสถานภาพ
(1) เปนสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หรือ สาขาธุรกิจนวัตกรรม ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่จัดตั้งและเปดหลักสูตรการสอนมาแลวไม
นอยกวา 2 ป หรือ
(2) เปนหนวยบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม ที่มีโปรแกรมการพัฒนาการสรางผูประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และสรางวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่มีการจัดตั้งและดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
(๓) เปนหนวยงานที่มีการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึก ที่
มีการจัดตั้งและดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 1 ป
5.2 คุณสมบัติดานองคประกอบบุคลากร
(1) ตองมีอาจารย นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิแตละอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ พรอมปฏิบัติหนาที่พี่เลี้ยง (Mentor) เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูประกอบการ
ไดอยางใกลชิด หรือ
(2) ตองมีผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ ที่สามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูประกอบการไดอยางใกลชิด
และสามารถพิจารณาแบบจําลองธุรกิจนวัตกรรมของนักศึกษา วามีโอกาสทางธุรกิจ มีมูลคา มีความสําคัญมาก
พอที่จะตอบสนองหรือแกปญหาใหกับกลุมผูบริโภค หรือกลุมลูกคาเปาหมายที่มีขนาดใหญได
ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา หนวยบมเพาะ หรือหนวยงาน ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนตามขอ ๕ ตองมี
สวนรวม (Contribute in kind) อาทิ การพัฒนาศักยภาพ การฝกอบรม การใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
ใหกับนักศึกษาผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนตาม ขอ ๔ ตลอดการดําเนินโครงการรวมกับกองทุน
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6. หนาที่ของเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก)
1) คัดกรองทีมนักศึกษาในสถาบัน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑของกองทุน โดยเครือขายเปนผู
สรรหาสมาชิกและสรางทีมธุรกิจที่มีศักยภาพ (จํานวนทีมละไมเกิน 7 คน) สงมายังกองทุน จํานวนไมเกิน 3 ทีม
2) ติดตามความกาวหนา ใหคําแนะนําทีมผูประกอบการในการจัดทําและสงรายงานความกาวหนา
และรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มายั ง กองทุ น ตามที่ ก องทุ น กํ า หนด โดยที ม ผู ป ระกอบการต อ งเป น
ผูดําเนินการจัดทําและสงรายงานดวยตัวเองมายังกองทุน จํานวน 2 ครั้ง ประกอบดวย
รายงานครั้งที่ 1 เมื่อทีมผูประกอบการมีความกาวหนาในการเบิกเงินงวดไดรอยละ 50 ของ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ใหเ ครือขา ยแนะนําทีมผูประกอบการในการเขียนรายงานและตองตรวจสอบ
รายงานความกา วหนา ใหค รบถว น พรอ มลงนามรับ รองความถูก ตอ งในหนัง สือ นํ า สง รายงานใหท ีม
ผูประกอบการ กอนนําสงกองทุน
รายงานครั้งที่ 2 เมื่อทีมผูประกอบการไดรับเงินงวดสุดทายและตองดําเนินการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ (Final Report) มายังกองทุน ใหเครือขายแนะนําทีมผูประกอบการในการเขียนรายงานและ
ตองตรวจสอบรายงานดังกลาวใหครบถวน พรอมลงนามรับรองความถูกตองในหนังสือนําสงรายงานใหทีม
ผูประกอบการ กอนนําสงกองทุน
ทั้งนี้ รายงานทั้งสองครั้งของทีมผูประกอบการ ขอใหเครือขายจัดเก็บสําเนาหนังสือนําสงรายงาน
ที่มีลายมือชื่อลงนามโดยผูบริหารเครือขาย หรือผูรับมอบอํานาจ และใหสําเนารายงานของทีมผูประกอบการทั้ง
2 ฉบับ เพื่อประกอบการขอเบิกเงินงวดสุดทายตอกองทุนดวย
๓) เครือขา ยรายงานความกาวหนาและสรุปภาพรวมผลการดําเนิน งานของโครงการใหกองทุ น
พิจารณาอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามชวงระยะเวลาการสงรายงานทั้งสองครั้งของผูทีมประกอบการ ตามขอ 6 (2)
๔) เครือขายติดตามความกาวหนาการดําเนินธุรกิจของทีมผูประกอบการตอเนื่อง 1 ป หลังจากทีม
ผูประกอบการในความดูแลไดรับเงิน งวดสุดทายแลวเสร็จ จากกองทุน เชน หากทีมผูป ระกอบการไดรับ การ
สนับสนุนทุ นจากหนว ยงานอื่นๆ ตอยอดเพิ่มเติม หรือ ทีมผูประกอบการสามารถดําเนิน ธุรกิจตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง ขอใหเครือขายสงรายงานความกาวหนาฉบับยอ จํานวน 1 ฉบับ (ภายในเดือนพฤษภาคม 2563)
* เมื่อทีมนักศึกษาไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนแลว จะเรียกวาทีมผูประกอบการ
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2562
8. การดําเนินการ
8.1 การจัดตั้งเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ และการคัดกรองทีมนักศึกษา (มี.ค.- เม.ย. 61)
(๑) กองทุนจัดทําบันทึกขอตกลงโครงการ (MOU) พรอมประกาศขอกําหนดโครงการ (TOR) เสนอตอ
สถาบันการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติของกองทุน
(๒) สถาบันการศึกษา สงขอเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอรวมดําเนินโครงการและขอจัดตั้งเปน
เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก) และรายชื่อทีมนักศึกษาที่ผานการคัดกรอง เครือขายละ
ไมเกิน 3 ทีม และขอเสนอโครงการเบื้องตนของแตละทีม (Inception Proposal) และสงบันทึกขอตกลง
โครงการ (MOU) ที่ไดรับการลงนามโดยอธิการบดี หรือผูอํานวยการสถาบันการศึกษา หรือผูรับมอบอํานาจของ
สถาบันหรือหนวยงานนั้นๆ (ตัวจริง จํานวน 2 ฉบับ) มายังกองทุน
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(๓) กองทุนตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติขอเสนอโครงการ และประกาศผลการอนุมัติการเปน
เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ พรอมประกาศผลการคัดเลือกทีมนักศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อใหทีมที่ผานการ
คัดเลือกไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ” ซึ่งจัดโดยกองทุน
(๔) เมื่อทีมผูประกอบการไดรับการอนุมัติจัดสรรเงินสนับสนุน ใหเครือขายเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการจากกองทุน
8.2 การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนแกทีมนักศึกษา (เม.ย - พ.ค. 61)
(1) เมื่อทีมนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากกองทุน ครั้งที่ 1 จํานวนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 20 ทีม เขา
รวมงานอบรมเชิงปฎิบัติการในเดือนเมษายน และสง Full Proposal มายังกองทุนเปนที่เรียบรอยแลว
(2) ทีมนักศึกษาตองมานําเสนอแผนธุรกิจของโครงการ ตอหนาคณะอนุกรรมการ (Pitching) ทั้งนี้
โครงการที่เคยไดรับทุนจากหนวยงานอื่นแลว สามารถขอรับทุนไดในลักษณะพัฒนาตอเนื่อง หรือตอยอดจาก
โครงการเดิมที่ไดรับทุน โดยตองแจงใหกองทุนทราบ โดยขึ้นอยูกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูประกอบการ
พิจารณาตามความเหมาะสม
(3) วงเงินสนับสนุนและระยะเวลาในแตละ Milestone ใหเปนไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรองผู ป ระกอบการ โดยจะพิ จ ารณาจากข อ เสนอโครงการหรือ แผนธุ ร กิจ ของผู รับ ทุ น ก อนเสนอให
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
(4) เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทุนแลว กองทุนดําเนินการ
จัดทําสัญญาและเบิกจายเงินทุนสนับสนุนแกผูรับทุนเปนรายงวดใหเหมาะสมกับมูลคาโครงการ และคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามขอเสนอโครงการที่ไดรับอนุมัติและตามสัญญาการรับทุน (ผูรับทุนเบิกจายเงิน
ตรงกับกองทุน)
8.3 การรายงานและติดตามผลของทีมผูประกอบการ (พ.ค. 61 - มิ.ย. 62)
(1) ในระหว า งดํ า เนิ น โครงการ ที ม ผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ต อ งรายงานผลการ
ดําเนินงาน ความกาวหนา เก็บรักษาสําเนาหลักฐานคาใชจายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ สถิติตางๆ รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคของโครงการ ตามขอตกลงในสัญญาการรับทุน โดยทีมผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน
ทุนตองสงรายงานดังกลาวเปนงวดๆ และรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานของโครงการใหกองทุนทราบอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง คือ รายงานความกาวหนาเมื่อไดรับการเบิกจายเงินรอยละ 50 และรายงานสรุปผลการดําเนิน
ธุรกิจเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสมบูรณ
(2) กองทุนหรือผูเชี่ยวชาญสามารถเขาเยี่ยมชมโครงการเพื่อติดตามและประเมินความกาวหนาของ
โครงการเปนระยะได
(3) เครือขายจัดทํารายงานสงมอบสรุปผลการดําเนินธุรกิจของทีมผูประกอบการที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนทุกรายที่อยูในความดูแลมายังกองทุน อยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามชวงระยะเวลาการสงรายงานของ
ทีมผูประกอบการ ดังนี้
รายงานครั้งที่ 1 รายงานความกาวหนาหลังไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุน แลวรอยละ 50
รายงานครั้งที่ 2 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ (Final Report)
โดยรายงานทั้ง 2 งวดนี้ ทีมผูประกอบการตองใหเครือขายตรวจสอบรายงานและลงนามเห็นชอบในหนังสือ
นําสงรายงานดังกลาวกอนสงมายังกองทุน
(๔) เครื อข ายติ ดตามความก าวหน าการดํ าเนิ นธุ รกิ จของผู ประกอบการต อเนื่ อง 1 ป หลั งจาก
ผูประกอบการในความดูแลไดรับเงินงวดสุดทายแลวเสร็จจากกองทุน โดยจัดทํารายงานสงมายังกองทุน 1 ฉบับ
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8.4 การจัดสรรเงินแกเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก) (พ.ค 61 – มิ.ย. 62)
ภายหลังจากกองทุนประกาศผลรายชื่อทีมผูประกอบการที่ไดรับการอนุมัติการจัดสรรเงินสนับสนุน
แลว ใหเครือขายเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ จาก
กองทุนจํานวนหนึ่งบัญชี โดยใชชื่อบัญชีเปน “มหาวิทยาลัย….. (เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการกองทุน
พัฒนาผู ประกอบการเทคโนโลยี และนวั ต กรรม)” โดยกองทุน จะจัดสรรงบประมาณสนับ สนุน การดําเนิน
กิจกรรมการคัดเลือกและติดตามผูประกอบการแกเครือขาย เปนเงินรอยละ 3 ของมูลคาจํานวนเงินโครงการ
ของผูประกอบการแตละรายที่ไดรับอนุมัติทุน จํานวน ๒ งวด ดังนี้
การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนงวดที่ ๑ เมื่อผูประกอบการไดรับการอนุมัติจัดสรรเงินสนับสนุน
จากกองทุน โดยเครือขายจัดสงเอกสาร
(๑) หนั ง สื อ ขอเบิ ก เงิ น งวดที่ ๑ เป น เงิ น ร อ ยละ ๑.๕ ของมู ล ค า จํ า นวนเงิ น โครงการที่ ที ม
ผูประกอบการไดรับการอนุมัติทุน มายังกองทุน ภายใน ๑๕ วัน หลังจากกองทุนแจงรายชื่อทีมผูประกอบการที่
ไดรับอนุมัติจัดสรรเงิน
(๒) เอกสารของทีมผูประกอบการที่ไดรับการอนุมัติ ประกอบดวย หลักฐานบุคคล แผนธุรกิจที่
ไดรับการอนุมัติ และหนังสืออนุมัติการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน
การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนงวดที่ ๒ เมื่อทีมผูประกอบการไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน
งวดสุดทายจากกองทุน และเครือขายไดติดตามใหคําแนะนําการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฉบับ
สมบูรณ (Final Report) มายังกองทุนเปนที่เรียบรอยแลว ใหเครือขายจัดสงเอกสาร ดังนี้
(๑) สงหนังสือขอเบิกเงินงวดที่ ๒ มายังกองทุน (ภายใน ๑๕ วัน) หลังจากทีมผูประกอบการจัดสง
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ (Final Report) มายังกองทุน
(๒) เครือขายสงรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผูประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม คัดกรองผูประกอบการเบื้องตนโดย เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (กลุมปริญญาโท-เอก)
ฉบับสมบูรณ
(๓) สําเนาหนังสือนําสงรายงานของทีมผูประกอบการ ที่เครือขายไดทําการลงนามรับรองความ
ถูกตอง กอนผูประกอบการนําสงรายงานมายังกองทุนทั้ง 2 ฉบับ
9. กําหนดเวลาและสถานที่สงขอเสนอโครงการ
หากท านเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ และขอกําหนดโครงการดังกลาว ขอใหเครือขายจัดทํ า
เอกสารตามขอ 8.1(2) สงมายัง กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่อยู 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
10. รายการเอกสารแนบโครงการ
สวนที่ 1 เกี่ยวของกับเครือขาย
เอกสารแนบ 1 : แบบฟอรมขอเสนอโครงการ
เอกสารแนบ 2 : แบบฟอรมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามขอ 7.2 และ 7.3
เอกสารแนบ 3 : แบบฟอรมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามขอ 7.3
สวนที่ 2 เกี่ยวของกับผูขอรับการสนับสนุนทุน
เอกสารแนบ 4 : ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน
และรายการคาใชจายสําหรับผูขอรับการสนับสนุนทุน
เอกสารแนบ 5 : แบบฟอรม Inception Report
เอกสารแนบ 6 : แบบฟอรม Full Proposal
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11. ผูรับผิดชอบโครงการ
น.ส. สาวิตรี กระจางศิวาลัย (ผูจัดการโครงการ)
ฝายพัฒนาและจัดการโครงการ กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท : 081 773 5548
โทรศัพท : 02- 333 3700-5 ตอ 4073
อีเมล : sawitree.k@most.go.th

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund :
TED Fund

การก่อตั้ง
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นโดยสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560

• คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้รวมกองทุนตั้งตัวได้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กองทุนฯ อยู่ภายใต้ พรบ. ทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณปัจจุบันอยู่ที่
2,500 ล้านบาท
2

รูปแบบการสนับสนุนเงินทุนของ TED Fund

TED Fund
ให้การสนับสนุนโดยตรง ในรูปแบบทุนให้เปล่า
สมทบบางส่วน (Matching Grant)

ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน 90% ของ
มูลค่าโครงการตั้งแต่ 0.1 – 2 ล้านบาท

TED Fund
ทุนอุดหนุนสมทบกาหนดเงื่อนไขการส่งคืนเมื่อโครงการประสบผลสาเร็จ
เชิงพาณิชย์ (Recoverable Grant)

วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ลักษณะร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือให้กู้ (Loan)
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คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทาง
การเงิน ทั้งด้านการดาเนินธุรกิจและพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้าน
การลงทุ น ทางธุ ร กิ จ ของผู้ ที่ ต้ อ งการ
ประกอบธุ รกิจบนพื้น ฐานของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา
และผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ ต้ อ งลงทุ น
วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ผลั ก ดั น สู่ ก ารใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วิสาหกิจเริ่มต้น
SMEs

ผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 7 ปี
นักศึกษา

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องมีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ก่อนวันเซ็นสัญญา)
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พร้อมผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือกระบวนการผลิต
และกระบวนการให้บริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิด การ
เติบโตทางธุรกิจ การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และมีความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ

พิสูจน์แนวคิด

4

3

2

1

พัฒนาต้นแบบ

ผลิตนาร่อง

เร่งเติบโต

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน
(Matching Grant 90:10)
ทุนอุดหนุนสมทบกาหนดเงื่อนไขการส่งคืน
เมื่อโครงการประสบความสาเร็จเชิงพาณิชย์
(Recoverable Grant)
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TED Fund สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด

สนับสนุนในระยะ
Business Idea
Prototype / Pilot Scale

การจัดทาแผนธุรกิจ
การออกแบบ
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม
วิศวกรรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ

แนวทางการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อขอรับทุนให้เปล่าสมทบบางส่วน
(Matching Grant) แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ

1. สรรหาโดย TED Fund ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม Startup SMEs ภาครัฐภาคเอกชนและคัดเลือก
ทาบทาม Startup SMEs ที่มีศักยภาพเพื่อสมัครขอรับทุน

2. สรรหาโดยเครือข่าย TED Fund
3. เปิดรับสมัครทั่วไป และ TED Fund พิจารณาจาก
ผู้สนใจที่สมัครขอรับทุน

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการ
จัดสรรทุนจากข้อเสนอโครงการหรือแผนธุรกิจ โดยพิจารณา
จาก Business Model Canvas และ Mile Stone ในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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ภาพรวมฝ่ายบริโครงการ
หารโครงการ ปี 2561

2561

2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. Stakeholder Meeting (4 ภาค)
จัด ประชุม

2. Matching Grant Project (Public) Batch 1
นาเสนอ จัด สรรทุน

3. 20 Startup Flagships (Matching Grant นาร่อง)
ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

นาเสนอ

4. 20 Matching Grant ร่วมกับมหาวิทยาลัย (เครือข่าย ป.โท ป.เอก)

จัด สรรทุน

นาเสนอ จัด สรรทุน

5. การสรรหาผู้ประกอบการโดยผู้แทนกองทุน (Scouting)
และสร้างเครือข่ายiร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ
6. โครงการดาเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Research Gap Fund – TED Fund) กองทุนร่วมกับ สวทช.

Recoverable Grantนาเสนอ
จัด ประชุม

นาเสนออนุกรรมการ

5 จัดสรรทุน

จัด สรรทุน

นาเสนอ บอร์ดบริหาร
จัดสรรทุน

Event/Pitching

โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยเครือข่ายปริญญาโท-เอก)
1

2

โดยร่วมมือกับสถาบันใน
การคัดกรองทีมนักศึกษา
จานวน 3 ทีม

TED Fund ให้การสนับสนุน7.โดยตรง
ภายในเดือน เม.ย. 61
ในรูปแบบทุนให้เปล่าสมทบบางส่
วน
ผู้ประกอบการท
าสัญญา
(Matching Grant)
รับเงินกับกองทุน

ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน 90%
ของมูลค่าโครงการ 2 ล้านบาท

3

ทีมนักศึกษา ที่ผ่านการคัด
กรองจากเครือข่าย และผ่าน
การอบรมโดย TED FUND
เข้ามานาเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ (Pitching)
เพื่อรับการพิจารณาการ
จัดสรรทุน
9

ทีมที่มีสิทธิ์ขอรับทุน TED Fund
ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเครือข่ายปริญญาโท – เอก ปี 2561

ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ
ในทีมจะต้องมีนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษาภายใน
18 เดือน ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ สาขาธุรกิจ
นวัตกรรม และ

จานวนทีมละไม่เกิน 7 คน

มีนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษาภายใน 18 เดือน ระดับปริญญา
ตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ หรือ
การตลาด หรือการเงิน หรือการบัญชี
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณสมบัติของเครือข่ายปริญญาโท-เอก
1. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หรือ สาขาธุรกิจนวัตกรรม ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่จัดตั้งและเปิดหลักสูตรการสอน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ที่มีโปรแกรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงลึก โดยดาเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หรือ สาขาธุรกิจนวัตกรรม ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่จัดตั้งและเปิดหลักสูตรการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ สถาบันต้องมีสว่ นร่วม (Contribute in kind) อาทิ การพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา
อย่างใกล้ชิดให้กับนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนตาม ข้อ ๔ ตลอดการดาเนินโครงการร่วมกับกองทุน

ภาระหน้าที่ของเครือข่ายปริญญาโท-เอก
1. คัดกรองทีมนักศึกษาในสถาบัน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของกองทุน โดยเครือข่ายเป็น
ผู้ สรรหาสมาชิกและสร้างทีมธุรกิจที่มีศักยภาพ (จานวนทีมละไม่เกิน 7 คน) ส่งมายังกองทุน
จานวนไม่เกิน 3 ทีม
2. ติดตามความก้าวหน้า ให้คาแนะนาทีมผู้ประกอบการในการจัดทาและส่งรายงานความก้าวหน้า
และรายงานสรุปผลการดาเนินธุรกิจมายังกองทุนตามที่กองทุนกาหนด โดยทีมผู้ประกอบการ
ต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดทาและส่งรายงานด้วยตัวเองมายังกองทุน จานวน 2 ครั้ง
3. เครือข่ายรายงานความก้าวหน้าและสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของโครงการ จานวน 2 ครั้ง
4. เครือข่ายติดตามความก้าวหน้าการดาเนินธุรกิจของทีมผู้ประกอบการต่อเนื่อง 1 ปี ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าฉบับย่อ จานวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการดาเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยเครือข่ายปริญญาโท-เอก)
1. กองทุนประกาศ
TOR ข้อกาหนด
โครงการ และ MOU
ไปยังสถาบันที่ตรง
ตามเกณฑ์ วันที่ 2
มี.ค. 61

2. สถาบันส่งข้อเสนอ
โครงการและลงนาม
MOU พร้อมส่งรายชื่อทีม
นักศึกษาที่ผ่านการคัด
กรองพร้อม Inception
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 61

7. ทีมผู้ประกอบการ
ทาสัญญารับการ
จัดสรรเงินกับกองทุน
ภายในเดือน พ.ค. 61
(ก่อนเซ็นสัญญา ผปก. ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล)

3. กองทุนประกาศผล
การคัดเลือกทีมนักศึกษา
ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วม
อบรม workshop ภายใน
วันที่ 28 มี.ค. 61

6. ภายในเดือน พ.ค. 61
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรทุนแก่ ทีมผปก.

4. ทีมนักศึกษาเข้าร่วม
อบรม วันที่ 2-4 เม.ย.
61 และส่ง Full
Proposal ภายในวันที่

11 เม.ย. 61

5.ทีมนักศึกษานาเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการ
(Pitching) ช่วงปลายเดือน
เม.ย. – ต้นเดือน พ.ค. 61
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ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

