สวทช. ร่ วมกับกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเป็ นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้ าหมายอื่น (เชิงสร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม) สมัครเข้ าร่ วมโครงการภายใต้ การดาเนินงานศูนย์ บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ประจาปี 2561
โครงการสร้ างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนับ สนุน และส่ง เสริ ม ผู้เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลงานและผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ไอที
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิเช่น Clean technology, Food technology ด้ วยการพัฒนาทักษะ
และองค์ ค วามรู้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จากผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี โดยถ่ า ยทอด
จากประสบการณ์ จ ริ ง และกิ จ กรรม workshop พร้ อมผลัก ดัน การเชื่ อ มโยงช่ อ งทางการตลาดและ
แหล่งเงินทุนที่หลากหลายทังในและต่
้
างประเทศ
Support & Fulfillment
สนับสนุนและเติมเต็มความมั่นใจ ด้ วยหลักสูตรเข้ มข้ นจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
- สร้ างโมเดลการวางแผนธุรกิจที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
- อบรมความรู้พื ้นฐานที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ 72 ชัว่ โมง
- เชื่อมโยงโอกาสและช่องทางการตลาด อาทิ การออกบูธนิทรรศการ การเข้ าประกวดเทคโนโลยี/
นวัตกรรม ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Business Lab Boot Camp ผ่านการวิเคราะห์ธุรกิจด้ วย Business Model
Canvas
- เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ทังในและต่
้
างประเทศ

Reward & Benefit
สิทธิประโยชน์ ครบครั น
- มีแบบจาลองธุรกิจที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
- บริหารจัดการธุรกิจได้ อย่างเป็ นระบบ
- สามารถจัดตังธุ
้ รกิจและต่อยอดธุรกิจได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
Privilege
เอกสิทธิ์ท่ เี หนือกว่ า
- ได้ รับวุฒิบตั รเมื่อจบโครงการ ภายใต้ เครื่ องหมาย/สัญลักษณ์ สวทช. และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ได้ รับการพิจารณาเข้ าร่วมโครงการ Technology Business Incubation Program กับ
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เพื่อรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- รับการประชาสัมพันธ์ และโอกาสออกสูต่ ลาดไปกับ สวทช. (ตามเงื่อนไขโครงการ)
- รับการเชื่อมโยง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีกบั ศูนย์วิจยั แห่งชาติ สวทช. (Nectec,
Mtec, Biotec, Nanotec)
Qualification
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 มีแนวคิดหรื อผลิตภัณฑ์ทางด้ านเทคโนโลยีที่สามารถนาไปประกอบธุรกิจได้ จริง
 เป็ นผลิตภัณฑ์ทางด้ านอุตสาหกรรมดิจิทลั และสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น
(เชิงสร้ างสรรค์และนวัตกรรม) เช่น ซอฟต์แวร์ ไอที, Clean technology Food technology
 ต้ องการเริ่มต้ นธุรกิจหรื อต่อยอดธุรกิจภายในระยะเวลาของโครงการ
 อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
 เป็ นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ดาเนินธุรกิจมาแล้ วไม่เกิน 3 ปี
 เป็ นทายาทธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มจากกิจการเดิม

กิจกรรมภายในโครงการ
รับสมัครและคัดเลือก
- ส่งใบสมัคร
- คัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์)
อบรมหลักสูตรดาเนินธุรกิจ (จานวน 48 ชัว่ โมง)
- ปฐมนิเทศ
- การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
- Market Strategy Planning
- Benefit of Tax Management & Cost Control
- Financial Smart Start Business
- Selling like a Pro
- Business Model Canvas
กิจกรรม Business Lab Boot Camp (จานวน 24 ชัว่ โมง)
- Customer Management
- Effective Presentation Skill
- Business Lab Boot Camp
- Business Lab Boot Camp
ประเมินแบบจาลองธุรกิจ

บัดนี ้ – ก.พ.
ถึง 31 ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. – เม.ย.
มี.ค.

มี.ค. – เม.ย.

พ.ค.
พ.ค. – มิ.ย.

เกณฑ์ การคัดเลือก
คัดกรองจากคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับแนวคิดธุรกิจ ความมุง่ มัน่
ในการเป็ นผู้ประกอบการ ความพร้ อมในการดาเนินธุรกิจและการสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ
- ประเมินคุณสมบัตเิ บื ้องต้ นตรงตามเกณฑ์ของโครงการ

10%

- ประเมินคุณลักษณะ/ศักยภาพความเป็ นผู้ประกอบการ

30%

- ประเมินแนวคิดธุรกิจ

30%

- ประเมินการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการลงทุน

30%

ค่าธรรมเนียมเมื่อได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ 5,350 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว)

เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ - วันที่ 31 มกราคม 2561 โดยรับผู้ผา่ นการคัดเลือกจานวน 30 ท่าน
เพื่อเข้ าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี ชัน้ 5 อาคารซอฟต์แวร์ พาร์ ค
เลขที่ 99/31 ม.4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1514-1515 หรื อ 02-564-7000 ต่อ 5544,5546
Website : https://www.facebook.com/NstdaBIC/
e-mail : bic@nstda.or.th, patinun.sangpin@nstda.or.th

