
 

 

 

สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมดจิิทัลและสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน (เชิงสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม) สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี          

ประจ าปี 2561   

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้ เ ร่ิมต้นธุรกิจ ท่ีมีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้าน เทคโนโลยี ไอที 

ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อาทิเช่น  Clean technology, Food technology ด้วยการพัฒนาทักษะ

และองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจจากผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอด                    

จากประสบการณ์จริง และกิจกรรม workshop พร้อมผลักดันการเช่ือมโยงช่องทางการตลาดและ                  

แหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

Support & Fulfillment 

สนับสนุนและเตมิเตม็ความม่ันใจ ด้วยหลักสูตรเข้มข้นจากผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ 

- สร้างโมเดลการวางแผนธุรกิจท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

- อบรมความรู้พืน้ฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจ  72 ชัว่โมง 

- เช่ือมโยงโอกาสและช่องทางการตลาด อาทิ การออกบธูนิทรรศการ  การเข้าประกวดเทคโนโลยี/

นวตักรรม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- อบรมเชิงปฏิบตักิาร Business Lab Boot Camp ผา่นการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model 

Canvas  

- เช่ือมโยงแหลง่เงินทนุ อาทิ  สถาบนัการเงิน  ธนาคาร  นกัลงทนุ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

 



Reward & Benefit 

สิทธิประโยชน์ครบครัน 

- มีแบบจ าลองธุรกิจท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

- บริหารจดัการธุรกิจได้อยา่งเป็นระบบ 

- สามารถจดัตัง้ธุรกิจและตอ่ยอดธุรกิจได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

Privilege 

เอกสิทธ์ิท่ีเหนือกว่า 

- ได้รับวฒุิบตัรเม่ือจบโครงการ ภายใต้เคร่ืองหมาย/สญัลกัษณ์ สวทช. และ                                         

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ Technology Business Incubation Program กบั               

ศนูย์บม่เพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เพ่ือรับการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 

- รับการประชาสมัพนัธ์ และโอกาสออกสูต่ลาดไปกบั สวทช. (ตามเง่ือนไขโครงการ) 

- รับการเช่ือมโยง และการพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านเทคโนโลยีกบัศนูย์วิจยัแหง่ชาติ สวทช. (Nectec, 

Mtec, Biotec, Nanotec) 

Qualification 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร 

 มีแนวคิดหรือผลิตภณัฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปประกอบธุรกิจได้จริง 

 เป็นผลิตภณัฑ์ทางด้านอตุสาหกรรมดจิิทลัและสาขาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเปา้หมายอ่ืน 

(เชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม) เชน่ ซอฟต์แวร์ ไอที,  Clean technology  Food technology   

 ต้องการเร่ิมต้นธุรกิจหรือตอ่ยอดธุรกิจภายในระยะเวลาของโครงการ 

 อายไุมต่ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน 60 ปี ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร 

 วฒุิการศกึษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ขึน้ไป 

 เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหมท่ี่ด าเนินธุรกิจมาแล้วไมเ่กิน 3 ปี 

 เป็นทายาทธุรกิจท่ีต้องการขยายธุรกิจเพิ่มจากกิจการเดิม 

 



 

กิจกรรมภายในโครงการ 
รับสมคัรและคดัเลือก บดันี ้– ก.พ.  
- สง่ใบสมคัร ถึง 31 ม.ค. 
- คดัเลือก (โดยการสมัภาษณ์) ก.พ. 

อบรมหลกัสตูรด าเนินธุรกิจ (จ านวน 48 ชัว่โมง) มี.ค. – เม.ย. 
- ปฐมนิเทศ มี.ค. 
- การวิเคราะห์โอกาสการลงทนุทางธุรกิจ  

 
 

มี.ค. – เม.ย. 

- 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 (จ านวน 24 ชัว่โมง) 

 
พ.ค. 

      -      Customer Management  
-  Effective Presentation Skill 
-  Business Lab Boot Camp 
-  Business Lab Boot Camp 

ประเมินแบบจ าลองธุรกิจ พ.ค. – ม.ิย. 
 

เกณฑ์การคัดเลือก 

คดักรองจากคณุสมบตัเิบือ้งต้น และคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์ พิจารณาร่วมกบัแนวคดิธุรกิจ ความมุง่มัน่

ในการเป็นผู้ประกอบการ ความพร้อมในการด าเนินธุรกิจและการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ 

- ประเมินคณุสมบตัเิบือ้งต้นตรงตามเกณฑ์ของโครงการ 10% 

- ประเมินคณุลกัษณะ/ศกัยภาพความเป็นผู้ประกอบการ 30%  

- ประเมินแนวคดิธุรกิจ     30% 

- ประเมินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการลงทนุ  30% 

คา่ธรรมเนียมเม่ือได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 5,350 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 



เปิดรับสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ - วนัท่ี 31 มกราคม 2561  โดยรับผู้ผา่นการคดัเลือกจ านวน 30 ทา่น               

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ 

ศนูย์บม่เพาะธุรกิจเทคโนโลยี 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 

ศนูย์บม่เพาะธุรกิจเทคโนโลยี ชัน้ 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 

เลขท่ี 99/31 ม.4  ถ.แจ้งวฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 

โทร : 02-583-9992 ตอ่ 1514-1515 หรือ 02-564-7000 ตอ่ 5544,5546 

Website : https://www.facebook.com/NstdaBIC/ 

e-mail : bic@nstda.or.th,  patinun.sangpin@nstda.or.th 
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