
A SPACE FOR CO-INNO 

Innovation Business Challenge 

“การแข'งขันออกแบบต.นแบบทางธุรกิจ (Business Model) เพ่ือเช่ือมโยงย'านนวัตกรรมด.วย 

Shared Workplace” 
ค"นหาต"นแบบธุรกิจและกลไกท่ีเหมาะสม เพ่ือสร"างแรงบันดาลใจและแนวทางการทำงานให"กับ 

ยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่สำนักงานนวัตกรรมแห2งชาติ (NIA) มีความประสงค>บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมของโครงการย2าน

นวัตกรรมการแพทย>โยธี เพื่อกระตุKนความเชื่อมโยงระหว2างนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย> ประชาชน หน2วยงานภายในย2าน 

และกลุ2มนักลงทุนภาคเอกชน ใหKเกิดแรงบันดาลใจในการสรKางความร2วมมือในการพัฒนางานนวัตกรรมทางการแพทย>ร2วมกัน 

รวมถึงการออกแบบกลยุทธ> และดำเนินการพัฒนาการเขKาถึงสื่อออนไลน>ของโครงการย2านนวัตกรรมการแพทย>โยธี ใหKเปRนที่

รูKจักและเผยแพร2ขKอมูลข2าวสารการดำเนินงานของโครงการฯ ไปยังกลุ2มเปVาหมายไดKครอบคลุมทั่วถึง เพื่อใหKเกิดความรูKความ

เขKาใจในการพัฒนาดKานสุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑ>และบริการ เพื่อนำไปสู2การยกระดับเปRนย2านนวัตกรรมการแพทย>โยธีซึ่งเปRน

ศูนย>กลางการใหKบริการดKานสุขภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร>สุขภาพขั้นสูง และเปRนพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจดKานสุขภาพต2อไปใน

อนาคต จึงมีความจำเปRนที่จะตKองมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส2งเสริมและพัฒนาการรับรูKและส2งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมภายใน

ย2าน รวมทั้งประชาชนทั่วไปใหKสามารถเขKาถึงและมีส2วนร2วมในโครงการย2านนวัตกรรมการแพทย>โยธีมากขึ้น  
ทั้งนี้จึงมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรKางแรงบันดาลใจเชื่อมโยงเครือข2ายระบบนิเวศนวัตกรรม โดยจัดเปRนกิจกรรม 

Business Challenge ภายใตKหัวขKอ “A SPACE FOR CO-INNO” เพื่อเฟVนหารูปแบบการจัดทำพื้นที่ทำงานในย2านนวัตกรรม

การแพทย> โดยการแข2งขันเพื่อคKนหารูปแบบธุรกิจและกลไกที่เหมาะสม เพื่อสรKางแรงบันดาลใจและแนวทางการทำงานใหKกับ

ย2านนวัตกรรมการแพทย>โยธี พรKอมทั้งเปrดโอกาสใหKกลุ2มนักเรียน/นักศึกษา กลุ2มบริษัท และกลุ2มคนที่มีไอเดียจากทั้งภายใน

และภายนอกย2านไดKมีส2วนร2วมในโครงการย2านนวัตกรรมการแพทย>โยธีไดKอย2างแทKจริง 
 
 

2. โจทยDการแขCงขัน 

สร"างสรรคDต"นแบบทางธุรกิจ (Business Model) เพ่ือเช่ือมโยงยCานนวัตกรรมด"วย Co-working Space, 

Maker Space และกิจการอ่ืน ๆ  ซ่ึงต"นแบบทางธุรกิจน้ีจะต"องครอบคลุมรายละเอียด ดังน้ี 
• พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนให"เกิดการสร"างสรรคDนวัตกรรมสำหรับยCานนวัตกรรมการแพทยD 

• สร"างสรรคDกิจการและธุรกิจในยCานให"สามารถตCอยอดสูCการจดทะเบียนบริษัทได"   

• พ้ืนท่ีของภาครัฐมีแบบแผนครบวงจรและสามารถบริหารจัดการด"วยตนเองได" 

 
 

3. ผู"มีสิทธิเข"ารCวมแขCงขัน 

3.1 ทีมหรือกลุCมผู"รCวมแขCงขัน  
1) บุคลากรภายในยCาน 

2) หนCวยงานในยCาน  

3) นักเรียนหรือนักศึกษา 



4) บุคคลท่ัวไปท่ีประกอบกิจการเก่ียวข"องกับ Co-working Space,  

Maker Space หรือกิจการอ่ืน ๆ 

3.2 จำนวนผู"รCวมทีม 3-4 คน 
 
 

4. ข้ันตอนการทำกิจกรรม 

รายละเอียดข้ันตอน กำหนดการ 

4.1 สามารถกรอกรายละเอียดการสมัคร พร"อมท้ังสCงผลงานเข"าแขCงขันรอบท่ี 1 ผCาน

เว็บไซตD https://regional.nia.or.th และค"นหากิจกรรม YMID Innovation 

Business Challenge  

วันท่ี 19 พฤษภาคม - 

20 มิถุนายน 2565 

4.2 ประกาศผลผู"เข"ารอบ 12 ทีม พร"อมแจ"งลำดับตามรหัสทีมและ Link ZOOM เพ่ือ

เตรียมนำเสนอผลงาน (Online Pitching)  ผCานชCองทาง Email 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2565 

4.3 ผู"สมัครเข"ารCวมแขCงขันท้ัง 12 ทีม นำเสนอผลงานให"กับกรรมการ ทีมละ 10 นาที  
ผCานระบบ ZOOM Meeting และประกาศผลทีมเข"ารอบสุดท"าย จำนวน 3 ทีม 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 

2565 

4.4 ผู"สมัครท่ีเข"ารอบสุดท"าย นำผลงานแนวคิดมาพัฒนาตCอ เพ่ือเตรียมจัดแสดงให"แกC

สาธารณชน (Mockup Model)  
วันท่ี 1-19 สิงหาคม 

2565 

4.5 ผู"สมัครท่ีเข"ารอบ 3 ทีม นำผลงานติดต้ังจำลองแนวคิด Mockup Model ใน

บริเวณพ้ืนท่ีสCวนกลางยCานโยธี (แจ"งสถานท่ีภายหลัง) 
วันท่ี 22-31 สิงหาคม 

2565 

4.6 เป�ดรับผลโหวตจากผู"ใช"งานในยCาน (50%) ระยะเวลา 1 อาทิตยD หลังจากการ

จัดทำ Model Mockup แล"วเสร็จ ทีมเจ"าของผลงานนำเสนอผลงานแกC

สาธารณชน  

วันท่ี 1-7 กันยายน 

2565 

4.7 เป�ดรับผลโหวตจากทางออนไลนD (50%) ระยะเวลา 2 อาทิตยD หลังจากการจัดทำ 

Model Mockup แล"วเสร็จ 
วันท่ี 1-14 กันยายน 

2565 

  
5. รูปแบบผลงานและการนำเสนอ 

5.1 รายละเอียด ดังน้ี 
1) แนวคิดการออกแบบต"นแบบธุรกิจนวัตกรรม  

2) การประยุกตDใช"ความรู"ทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 

3) ประเด็นป�ญหาของลูกค"า (Pain point) ท่ีธุรกิจน้ีมีสCวนในการแก"ไข 

4) ขนาดของตลาดและสCวนแบCงของตลาด รวมถึงจำนวนชCองทางและวิธีการการจัดจำหนCาย 

5) สภาพการแขCงขันของคูCแขCงในป�จจุบัน 



6) กลยุทธDการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ  

7) การได"มาซ่ึงรายได" (revenue stream) 

8) การจัดการต"นทุนและผลตอบแทน 

5.2 ผลงานรอบท่ี 2 นำเสนอ Online Pitching Idea ตCอคณะกรรมการ ผCาน ZOOM กำหนดเวลานำเสนอ

ทีมละ 10 นาที มีรายละเอียดผลงานการนำเสนอแนวคิดกาออกแบบต"นแบบธุรกิจ (Business Plan) ตาม

ข"อท่ี 6.1  
5.3 ผลงานรอบท่ี 3 นำเสนอผลงานตCอสาธารณะชน ผCานการจัดทำการจำลองแนวคิด (Model Mockup) 

ขนาด 1:1 บนพ้ืนท่ี 12 ตารางเมตร ในพ้ืนสCวนกลางยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 
 
 

6. รางวัล 

6.1 เงินรางวัลมูลคCารวม 230,000 บาท 
 รางวัลชนะเลิศ   มูลคCา 150,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลคCา 80,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลคCา 50,000 บาท 
6.2 การสนับสนุนผลงานและผลักดันให"สามารถสร"างได"จริง ผCานการจัดทำ Booklet เพ่ือเป�นแนวทางจัดทำ

ต"นแบบธุรกิจ (Business Model) ให"เจ"าของกิจการหรือนักลงทุนในพ้ืนท่ีตCอ  
 
 

7. คณะกรรมการตัดสิน 

7.1 การแขCงขันรอบท่ี 1 Paper Review  ด"วยคณะกรรมการตัวแทนในยCาน 
1) ตัวแทนจากยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี (YMID) 

2) ตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแหCงชาติ (NIA) 

3) ตัวแทนจากศูนยDความเป�นเลิศด"านชีววิทยาศาสตรD (TCELS) 

4) ตัวแทนจากกลุCมกิจการ Co-Working Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 

5) ตัวแทนจากกลุCมกิจการ Maker Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 

7.2 การแขCงขันรอบท่ี 2 คณะกรรมการตัวแทนในยCานรCวมกับผู"เช่ียวชาญด"านธุรกิจ 
1) ตัวแทนจากยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี (YMID) 

2) ตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแหCงชาติ (NIA) 

3) ตัวแทนจากศูนยDความเป�นเลิศด"านชีววิทยาศาสตรD (TCELS) 

4) ตัวแทนจากกลุCมกิจการ Co-Working Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 

5) ตัวแทนจากกลุCมกิจการ Maker Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธี 

6) ผู"เช่ียวชาญด"านธุรกิจ Co-Working Space 

 7.3 การแขCงขันรอบท่ี 3 รCวมลงความเห็นจากผู"ใช"งานจริงในยCานนวัตกรรมการแพทยDโยธีและทางออนไลนD 
 
 
 



 
8. เกณฑDการให"คะแนน 

8.1 การให"คะแนนรอบท่ี 1  นำเสนอแนวคิดและหลักการออกแบบ (Paper Review)  

เกณฑ\การพิจารณา สัดส'วนคะแนน 

1 แนวคิดการออกแบบและการสร"างแรงบันดาลใจเก่ียวกับพ้ืนท่ี Co-working Space 

หรือ Maker Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยD 
25 % 

2 ความคิดสร"างสรรคD การประยุกตDใช"เทคโนโลยี และบริการ เพ่ือการจัดทำ Co-

working space หรือ Maker Space ในยCานนวัตกรรมการแพทยD 
25 % 

3 สร"างความนCาสนใจ ความดึงดูดผู"ใช"งานและเจ"าของกิจการ 25 % 

4 ความเป�นไปได"ในการลงทุนและพัฒนาตCอยอดในอนาคต 25 % 

 
 

8.2 การให"คะแนนรอบท่ี 2 นำเสนอ (Pitching Day) 

เกณฑ\การพิจารณา สัดส'วนคะแนน 

1 ด.านนวัตกรรม 
• การระบุและการค"นหาป�ญหา (Pain point) 

• ความแปลกใหมCและการประยุกตDใช"ความรู"ทางด"านเทคโนโลยี 

• ความเป�นไปได"ทางด"านเทคโนโลยีและบริการ 

40% 

 

2 ด.านการตลาด 
• ขนาดของตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน"มตลาด 

• ชCองทางและวิธีการบริการ 

• สภาพการแขCงขันของคูCแขCงในป�จจุบันและอนาคต 

30%  

 

3 ด.านกลยุทธ\ 
• กลยุทธDการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ 

• การได"มาซ่ึงรายได" (revenue stream) 

• ความเป�นไปได"ในการลงทุน/การจัดการต"นทุนและผลตอบแทน 

30%  

 

 
 

 

 

 



 9.3 การให*คะแนนรอบท่ี 3 การจำลองการใช*งาน (Demo Day) 

เกณฑ\การพิจารณา สัดส'วนคะแนน 

1 ความพึงพอใจจากผู*ใช*งานจริงในยJาน 50% 

2 ความพึงพอใจจากสังคมออนไลนR 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู%ประสานงานโครงการ 

พรรณวิกา แฝงยงค> Tel: 098-215-4047 E-mail: punwika.f@healthyspaceforum.org 


