
    

 

แนวทางสําหรับแบบนําเสนอโครงการ 

Project Proposal Guideline 

 
 

หมดเขตรับสมัคร: วันทีI  15 กันยายน 2560 เวลา 23:59 (GMT+7)  

Application Deadline: 23:59 (GTM+7) on 15 September 2017 

 

กรุณาส่งแบบนําเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะเป็นภาษาใดภาษาหนึI งหรือทัlง 2 ภาษาก็ได้ โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนีl: 

Please submit project proposal which can be in Thai or/and English and include in following:  
 

ชืI อโครงการ / Project Name 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ / Problem Statement 

ระบุความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ รวมถึงปัญหาทางสังคมที> จะเข้าไปช่วยแก้ไข้ (ไม่เกิน 300 คํา) / Please write 

maximum 300 words to provide us the context of your project or the social issues your project can solve. 

 

อธิบายโครงการ / Project Description  

อธิบายถึงแนวคิดและผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการ (ไม่เกิน 500 คํา) / Please write maximum 

500 words to describe your product/service idea & prototyping progress.  

 

กลุ่มเป้าหมายทีI จะได้รับผลประโยชน์ /  Who is the targeted beneficiaries of your projects? 

โครงการของคุณมีส่วนช่วยเหลือผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายใด ระบุกลุ่มเป้าหมายที> ชัดเจนจํานวนไม่เกิน 3 กลุ่มพร้อมคําอธิบาย 

(ไม่เกิน 300 คํา) / Who is your project helping? Please indicate minimum of 1 and maximum of 3 target groups in 

maximum 300 words 

 

แผนธุรกิจ / Business Plan  

อธิบายแผนการทางการธุรกิจของคุณพร้อมทัuงแผนพัฒนาโครงการในอีก 1 ปีข้างหน้า (ไม่เกิน 500 คํา) / Demonstrate your 

business plan. Also include your project milestones and development in the next 1 year. Please be as specific 

as possible. (Maximum 500 words) 

 

 

 

 

 



    

สืI อประกอบการนําเสนอโครงการ (แนะนํา แต่อาจมีหรือไม่มีก็ได้) /  

Visual Presentation (not required but highly recommended) 

กรุณาแนบสื>อประกอบการนําเสนออธิบายถึงโครงการและประเด็นทางสังคมที> กําลังพยายามแก้ไข พร้อมทัuงแนวคิดทางธุรกิจ

ของคุณ อาทิเช่น Power Point, Word, วีดีโอ, หรือรูปภาพพร้อมคําอธิบาย / Please submit with your proposal a visual 

presentation (Power Point/ Word/ Video file with images and/or video about your project) demonstrating the 

social issues your project is trying to solve and illustrate the business idea. 
 

 

ส่งแบบนําเสนอโครงการและสืI อทีI ใช้ประกอบได้ทีI  youthcolabthailand@gmail.com พร้อมตัlงชืI อหัวข้ออีเมล “Youth 

Co:Lab – ชื6อโครงการของคุณ” ภายในวันทีI  15 กันยายน 2560 เวลา 23:59 (GMT+7) 

Your entire proposal including the visual presentation should be e-mailed with Subject “Youth Co:Lab – Your 

Project Name” to youthcolabthailand@gmail.com by no later than 23:59 GMT+7 on 15 September 2017 

 

ดูรายรายละเอียด: www.youthcolabthailand.org 
ติดต่อสอบถามเพิJ มเติมได้ทีJ   อีเมล nitchakan.daramatat@undp.org หรือ โทร 085-871-1616 
 

ทีมงานจะติดต่อกลับจากข้อมูลทีI ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

We’ll contact you through the contact listed in your application form 

 

 
หมายเหตุ / Note: 

*ข้อมูลคุณจะถูกใช้พิจารณาเพืJ อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกเข้าโครงการโดยคณะกรรมการเท่านัiน จะไม่มีการเปิดเผยใดๆนอกจากนีiสู่บุคคลอืJ นทีJ

ไม่เกีJ ยวข้อง / Your application is strictly confidential and will only be reviewed by our Selection Board for internal recruitment 

purpose. 


