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โครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ
(Thematic Innovation)

เป็นทุนให้เปล่า (grant) แบบสมทบทุนบางส่วน (matching 
fund) ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบ

นวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
(efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบ
ดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศข้ึนไป ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ 

(process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนด (theme) ได้

วงเงินสนับสนุน
สนช. สนับสนุนทุนให้เปล่าสูงสุดไม่เกินโครงการละ

5,000,000 บาท
โดยวงเงินสนับสนุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ
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1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. นิติบุคคลที่สมัครรับทุนต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย

อย่างน้อยร้อยละ 51
3. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีหลัก (core 

technology) ที่ใช้ในโครงการ ทั้งนี้ สามารถเป็นการขอ
ใ ช้ สิ ท ธิ์  ( licensing) ใ น ท รั พ ย์ สิ น ท า งปัญญา ไ ด้ 
(Intellectual Property; IP)

4. มีโมเดลธุรกิจ (business model) และแผนการด าเนิน
ธุรกิจ (business plan) ที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยาย
ผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถส ารองเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลัง 
(reimbursement) ได้

6. นิติบุคคล หรือกรรมการบริหารของนิติบุคคล มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี
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หมวดที่ 1 ค่ำวัตถุดิบ/ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
(วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50)

- ค่าวัตถุดิบ/วัสดุสิน้เปลือง: สนับสนุนค่าวัตถุดิบ สารเคมี และวัสดุ
สิ้นเปลือง ในจ านวนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานใน
ระดับการพัฒนาต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม

- ค่าวัสดุอุปกรณ:์ สนับสนุน
1. ค่าเครื่องจักร หรือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักร ใน

กรณีที่โครงการมีความเป็นนวัตกรรมด้านเครื่องจักรอุปกรณ์
2. ค่าโมลด์ ในกรณีที่ โครงการมีความเป็นนวัตกรรมด้าน

เครื่องจักรอุปกรณ์ และเป็นโมลด์เฉพาะในโครงการ
3. ค่าเช่า server แต่ไม่สนับสนุนค่าซื้อ server
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หมวดที่ 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
(วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 100)

- ค่าจ้างผลิต: การผลิตดังกล่าวต้องอยู่ในระดับการผลิตต้นแบบ 
(prototype scale)

- ค่าปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต: การปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต
ดังกล่าวต้องไม่ครอบคลุมค่าเครื่องจักรอุปกรณ์พื้นฐาน

- ค่าพัฒนาซอฟต์แวร:์ ขอบเขตการสนับสนุน ดังนี้
1. การพัฒนา Basic Database, Big Data (collection), Basic 

Programming, API, Network Security, Restructuring Database, IoT, 
Image.Basic ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อชั่วโมง และ/หรือ ไม่เกิน 
4,000 บาทต่อวัน และ/หรือ ไม่เกิน 960,000 บาทต่อปี

2. การพัฒนา UX/UI, Website, Advance Programming, Data 
Analysis, User Analysis, IoT Analysis, Image Advance ในอัตราไม่เกิน 
600 บาทต่อชั่วโมง และ/หรือ ไม่เกิน 4,800 บาทต่อวัน และ/หรือ 
ไม่เกิน 1,152,000 บาทต่อปี

3. การพัฒนา Mobile iOS/Android, Link + Programming, AI, 
Machine Learning, IoT Assembling, Image Research ในอัตราไม่เกิน 
700 บาทต่อขั่ ว โมง และ/หรือ ไม่ เกิน 5,600 ต่อวัน และ/หรือ 
1,344,000 บาทต่อปี
- ไม่สนับสนุนค่าขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

หมวดที่ 3 ค่ำวิเครำะห์ทดสอบ
(วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 100)

- ค่าวิ เคราะห์ทดสอบ : สอดคล้องตามใบเสนอราคาและความ
เหมาะสมของงาน

- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางคลินิก : ไม่สนับสนุนค่าตอบแทน
อาสาสมัคร และค่าจัดท าและรวบรวมเอกสาร
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หมวดที่ 4 ค่ำตอบแทน
(วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 100)

- ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ: รายละเอียด ดังนี้
1. อัตราไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน และไม่เกิน 240,000

บาทต่อคนต่อปี
2. สนับสนุนไม่เกินโครงการละ 2 คน
3. สนับสนุนตามระยะเวลาที่ด าเนินการจริง ในกรณีที่จ าเป็นต้อง

ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการในจ านวนมากกว่า 2 คน
ต่อโครงการ แต่ไม่เกิน 4 คนต่อโครงการ
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย: รายละเอียด ดังนี้

1. อัตราไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน และไม่เกิน 180,000
บาทต่อคนต่อปี

2. สนับสนุนไม่เกินโครงการละ 2 คน

หมวดที่ 5 ค่ำบริกำรวิชำกำร/ค่ำถ่ำยทอดเทคโลยี
- ค่าบริการวิชาการ : สนับสนุนได้ร้อยละ 100 (สอดคล้องตาม

ระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัย)
- ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี: สนับสนุนได้ร้อยละ 50 ของค่าถ่ายทอด

เทคโนโลยี ตามมูลค่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนจะต้องเป็น
มูลค่าที่ ได้รับการประเมินจาก สนช . และเฉพาะในส่วนของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี (Upfront Fee)

5



1. เข้ำไปที่ https://mis.nia.or.th เลือก สมัครสมำชิก

2. อ่ำนรำยละเอียดเรื่องกำรยินยอมให้ใชข้้อมูลส่วนบุคล จำกนั้นเลือก 
ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ และเลือก ยืนยัน
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3. เลือก ลงทะเบียนสมำชิก เพื่อยื่นโครงกำร จำกนั้น 
เลือก สมัครสมำชิกเพือ่ยื่นโครงกำร

4. กรอกข้อมูลเพื่อ ลงทะเบียนผู้ประกอบกำร
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5. กรอกข้อมูลให้ครบถว้น จำกนั้นเลือก บันทึก

6. ท่ำนต้องจดจ ำอีเมล (E-mail) และรหัสผ่ำน (password) เพื่อใช้ในกำรเข้ำสู่
ระบบต่อไป
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1. เข้ำไปที่ https://mis.nia.or.th เลือก เข้ำใช้งำนระบบ

2. เข้ำสู่ระบบด้วย E-mail Address และ Password
จำกนั้นเลือก LOGIN
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3. เลือก เพิ่มข้อมูลบริษัท

4. เพิ่มข้อมูลนิติบุคคล ดังนี้
- ข้อมูลนิติบุคคลตำมเอกสำรรับรองบริษัท
- ที่อยู่สถำนประกอบกำรทีส่ำมำรถติดต่อได้
- ประเภทธุรกิจของท่ำน
- รำยชื่อคณะกรรมกำรและรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนำมตำมข้อมูลเอกสำร
รับรองบริษัท
- เพิ่มรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ใชง้ำนระบบ
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5. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยข้อมลูอีกครั้ง จำกนั้นเลือก บันทึก
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1. เข้ำไปที่ https://mis.nia.or.th เลือก สมัครสมำชิก

2. อ่ำนรำยละเอียดเรื่องกำรยินยอมให้ใชข้้อมูลส่วนบุคล จำกนั้นเลือก 
ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ และเลือก ยืนยัน
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3. เลือก ลงทะเบียนสมำชิก เพื่อเป็นผู้เชีย่วชำญ (ISP) จำกนั้น 
เลือก สมัครเป็นผู้เชีย่วชำญ

4. กรอกข้อมูลเพื่อ สมัครสมำชิก ISP
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7. เมื่อสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว สนช. จะด ำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอียด 
และจะออกรหัส ISP

ISP6501-XXXX pstsorn3388@gmail.com

XXXXXXX YYYYYYYYYYYYY XXXXXXXXXXX

กรุงเทพมหานคร

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

5. กรอกข้อมูลให้ครบถว้น พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้
รูปภำพ, RESUME, วุฒิกำรศึกษำ

6. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถว้น จำกนั้นเลือก บันทึก 
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1. เข้ำไปที่ https://mis.nia.or.th เลือก เข้ำใช้งำนระบบ

2. เข้ำสู่ระบบด้วย E-mail Address และ Password
จำกนั้นคลิก LOGIN

http://mis.nia.or.th/


3. จำกนั้นเลือก ยื่นโครงกำรใหม่

4. เลือก นวัตกรรมเพื่อเศษฐกจิ นวัตกรรมมุ่งเป้ำ
จำกนั้นคลิก ยื่นโครงกำร
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5. เพิ่มข้อมูล รำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
- โปรแกรมหลัก นวัตกรรรมเพื่อเศรษฐกิจ
- โปรแกรมย่อย นวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ
- สำขำหลัก / สำขำรอง สำขำทีท่่ำนต้องกำรสมัคร
- กลไกกำรให้ทุน แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

นวัตกรรมมุ่งเป้า

6. กรอกข้อมูล รำยละเอียดโครงกำร และ รำยละเอียดเชิงเทคนิค
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7. เพิ่มข้อมูล สถำนที่ด ำเนินโครงกำร และ ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ (ISP)*

* ไม่จ าเป็นต้องมีชื่อที่ปรึกษา (ISP) ก็สามารถยื่นโครงการใหม่ได้ 

8. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จำกนั้นเลือก บันทึก

9. เมื่อท่ำนยื่นโครงกำรส ำเร็จ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 

“Dashboard” จะขึ้นสถำนะโครงกำร และรหัสโครงกำร

10. เมื่อท่ำนลงทะเบียนเสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะติดต่อท่ำน 

เพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
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1. เข้ำไปที่ https://mis.nia.or.th เลือก เข้ำใช้งำนระบบ

2. เข้ำสู่ระบบด้วย E-mail Address และ Password
จำกนั้นเลือก LOGIN

19
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3. เลือก โครงกำรทีร่ับกำรพิจำรณำ

4. เลือก พัฒนำข้อเสนอโครงกำร
เลือก อัปโหลดเอกสำรก่อนเข้ำวำระกำรประชุม
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5. เลือก โครงกำรทีต่้องกำรอัปโหลดเอกสำร

6. แนบเอกสำรในรูปแบบ PDF ทุกฉบับ ตำมรำยกำรท่ีแสดง ดังนี้
- เอกสำรกำรน ำเสนอ (Presentation)
- ข้อเสนอโครงกำร (proposal) พร้อมลงนำม
- หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ หนังสือแสดงควำมเป็นนิติบคุคล
- หนังสือจำกธนำคำร (ถ้ำมี-เงินกู้ปลอดภัยดอกเบีย้)

7. หำกแนบเอกสำรเรียบรอ้ยแล้ว สำมำรถเลือก บันทึก
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8. เมื่อกดบันทึก เอกสำรท้ังหมดที่ท่ำนอัปโหลดจะแสดงขึ้น 
กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง

9.  เลือก ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ: เมื่อกดส่งเอกสารแล้วจะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ หากเกิดกรณี

ข้อผิดพลาดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
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1. เข้ำไปที่ https://moocs.nia.or.th เลือก ลงทะเบียน

*ถ้าใครสมัครแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนที่ 4 ได้เลย 

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่ำน ดังนี้  

- ค าน าหน้าชื่อ

- ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)

- First Name- Last Name

- วัน/เดือน/ปีเกิด

- เบอร์โทรศัพท์

- อาชีพ

- อีเมล

- รหัสผ่าน

- ยืนยันรหัสผ่าน

3. จำกนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เลือก ลงทะเบียน 23
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4. จำกนั้นเลือก ดูคอรส์ทั้งหมด

xxx

5. ส ำหรับท่ำนท่ีสมัครสมำชิกไว้แล้ว เข้ำสู่ระบบด้วย E-mail Address และ 

Password จำกนั้นเลือก เข้ำสู่ระบบ
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6. เลือก หลักสูตร และเลือก Explore

หลกัสูตร “นวัตกรรม 101 (innovation 101)
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8. เลือก “ENROLL”

7. เลือกหลักสูตร INNOVATION 101
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10. เลือกทีว่ีดีโอ “เพื่อเริ่มเล่น”

9. เลือกตำมล ำดับของ คอรส์เรียน
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12. เมื่อเรียนเนื้อหำครบแล้ว กรอกแบบประเมินหลังกำรเรยีน

11. จะมีกำรท ำแบบสอบถำมท้ำยบทเรียน 

*หากไม่เข้าใจ สามารถกดกลับไปหน้าบทเรียนได้ 
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13. เมื่อประเมินแล้วระบบจะแสดงผลหนำ้โปรไฟล์ผู้ใชง้ำน

เลื่อนลงมำด้ำนล่ำง

14. เลือก ใบรับรอง เพื่อ ดำวน์โหลด

15. รูปแบบ ใบรับรอง
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หลักสูตร “กำรพัฒนำและบริหำร

โครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ (Thematic Innovation)

1. เลือก “หลักสูตร” และเลือก “Expand”

2. เลือกหลักสูตร “กำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ 

(Thematic Innovation)”
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3. เลือก ENROLL

4. เลือกตำมล ำดับของ คอรส์เรียน
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5. เมื่อประเมินแล้วระบบจะแสดงผลหนำ้โปรไฟล์ผู้ใชง้ำน

เลื่อนลงมำด้ำนล่ำง

6. คลิก ใบรับรอง เพื่อ ดำวน์โหลด

7. รูปแบบ ใบรับรอง
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กำรเตรียมตัวก่อน Pitching Concept Idea 
ผู้ประกอบกำรควรเข้ำอบรม 2 หลักสูตรนี้
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