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Technology Business
Incubation Program :

จัดโดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

SUCCESS 2022



    ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BIC : Business
Innovation Center) เป�นหน่วยงานที�สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบ
การด้านเทคโนโลยี ตั�งแต่เริ�มต้นกิจการจนสามารถดําเนินกิจการของตน
ได้อย่างประสบความสําเร็จ 
     ซึ�งดําเนินกิจกรรมแบบมีแนวทางที�หลากหลายตามความเหมาะสม
ทําให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที�
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนําผลงานของตนออกสู่
เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั�งสามารถ
วางแผนธุรกิจที�นําไปดําเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป�าหมายที�กําหนดไว้
ซึ�งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นําไปสู่การเป�นเจ้าของ
ธุรกิจที�เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั�งยืน ซึ�งจะเป�นรากฐานที�สําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
    โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ได้ดําเนินการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมาตลอด มาตลอด 19 ป� และในป�นี�
เป�นป�ที� 20 มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และดําเนินธุรกิจได้
จริงมากกว่า 350 กิจการ และผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันมากกว่า
2,000 ล้านบาท

BIC Overview



    โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป�นโครงการที�ช่วย
สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างพื�นฐานที�เอื�อต่อการประกอบ
ธุรกิจเทคโนโลยี  โดยจัดให้มีการฝ�กอบรมและให้คําปรึกษาด้านเทคนิค
ธุรกิจ กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรแบบ 
1 ต่อ 1 ตลอดถึงการสนับสนุนการออกตลาด หรือหาพันธมิตรทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับผู้ประกอบการที�มีความพร้อม
    โดยโครงการฯเหมาะสําหรับผู้ประกอบกิจการที�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคล
และผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที�ชัดเจนในหมวด 
     - Modern Agriculture 
     - Sustainable Food & Ingredients 
     - Biodiversity 
     - Medicine & Biopharma-ceuticals 
     - Medical Devices, Digital Health & Assistive Technology 
     - Energy Innovation 
     - Biochemicals & Biobased Materials 
     - Digital Services & Smart Electronics
    และหรือไม่ว่าจะเป�นเทคโนโลยีอื�นๆโดยในป�นี�มุ่งเน้นไปที� BCG ที�
ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการ
เปลี�ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื�อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอด
ความสําเร็จ และเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้เชี�ยวชาญ และผู้ที�ประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั�งยืน
แบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆในชีวิต

วัตถุประสงค์ของโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
ประจําป� 2565 (SUCCESS 2022)



1. Customer – จัดกิจกรรมอีเวนท์ต่างๆเพื�อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า มีกิจกรรม 
   Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เชื�อมโยงกับกลุ่มเป�าหมาย เพิ�มฐาน
   ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั�งในและต่างประเทศ อีกทั�งจัดหา Exhibition 
   ให้ในการออกไปพบลูกค้าทั�งในและต่างประเทศ 
2. Coaching – โอกาสในการเข้าพบที�ปรึกษาด้านต่างๆที�เหมาะสม ได้แก่ 
   การวางกลยุทธ์การตลาด การวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัวเฉพาะธุรกิจ
   ของคุณเท่านั�น 
3. Chance – เอกสิทธิ�พิเศษในการรับการสนับสนุนออกตลาดและการ
   ประกวดผลงานทั�งในและต่างประเทศ อีกทั�ง 
4. Capital – เข้าถึงแหล่งทุนทั�งภาครัฐและเอกชน และมีโอกาสเข้าถึงได้นํา
   เสนอผลงานกับ Angel Investors, Venture Capital และ 
   Corporate VC (CVC) ชั�นนําทั�งในและต่างประเทศ 
5. Community – มาเป�นส่วนหนึ�งในชุมชนของ CEO บริษัทด้าน
   เทคโนโลยีในเมืองไทย ได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี     
   Tech Startups เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เรียนรู้ ช่วยเหลือทาง
   ธุรกิจ  

GAIN Access to 5C
With SUCCESS 2022 



1. มีสิทธิเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื�อโอกาส
   ในการรับ-ส่งงานกัน
2. ได้รับสิทธิ�ในการอบรมเข้มข้นสําหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั�น โดยเจ้าของ
   ธุรกิจ และเชี�ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยี ชั�นนําของไทยและต่างประเทศ
3. ได้รับสิทธิบริการที�ปรึกษาทางธุรกิจจากที�ปรึกษาที�มีประสบการณ์
   ทางธุรกิจจริง เพื�อลดความผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจ และมี
   ทางเลือกในการดําเนินธุรกิจได้รอบคอบ (มูลค่า: 200,000 บาท/บริษัท)
4. มีโอกาสร่วม Exhibition ทั�งในและต่างประเทศ
5. มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐ
6. มีโอกาสได้รับการ PR ผ่านเครอข่ายสื�อประชาสัมพันธ์ เช่น การแถลงข่าว 
   การทําสกู๊ปข่าว
7. ได้โอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ซื�อ ผู้ใช้ ทั�งงานภาครัฐ และ เอกชน โดยผ่านช่อง
   ทางต่าง ๆ มากมาย
8. ได้สิทธิ�เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั�งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายพันธมิตร 
   ทั�งธนาคาร สถาบันการเงิน และกลุ่มนักลงทุนทั�งในและต่างประเทศ
9. ได้รับการสนับสนุนพื�นที�สํานักงาน ARI@Co-InnoSpace ที�
   อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ และ Garden of Innovation
   อุทยานวิทยาศาสตร์ รังสิต (มูลค่า 80,000 บาท)
10. มีโอกาสเพิ�มช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านสื�อต่างๆ
11. ได้รับสิทธิพิเศษจากเครือข่ายพันธมิตร สวทช.

*อาจจะมีทุนสนันสนุนในกิจกรรมต่างๆโดยผ่านการคัดเลือกเป�นครั�งๆ
ไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมและความพร้อมของผู้ประกอบการ* 

Package Benefit :
สิทธิประโยชน์มากมาย



1. เป�นผู้ประกอบกิจการเทคโนโลยี หรือ Startup ในด้านต่อไปนี�
    A. Modern Agriculture 
    B. Sustainable Food & Ingredients 
    C. Biodiversity 
    D. Medicine & Biopharma-ceuticals 
    E. Medical Devices,Digital Health & Assistive Technology 
    F. Energy Innovation 
    G. Biochemicals & Biobased Materials 
    H. Digital Services & Smart Electronics
    I.  Environment
2. มีผลิตภัณฑ์ที�ชัดเจน พร้อมที�จะออกสู่ตลาด
3. มีความมุ่งมั�นที�จะวางรากฐานขององค์กรธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโต
4. มีความมุ่งหวังเป�นส่วนหนึ�งของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี
5. พิเศษ หากท่านผ่านเวทีดังต่อไปนี�จะได้รับการพิจารณาเป�นกรณีพิเศษ 
     5.1 ผู้ที�ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 
     5.2 ได้รับรางวัล จาก Startup ทั�งในและต่างประเทศ
6. พิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป�นพิเศษ
     6.1 ผู้ที�ได้รางวัล TICTA, APICTA, เจ้าฟ�าไอที, หรือ รางวัลระดับ   
         นานาชาติ
     6.2 ผู้ที�ทํากิจการเพื�อสังคม (Social Enterprise)

Qualification : 
คุณสมบัติผู้สมัคร SUCCESS 2022



    คัดกรองจากคุณสมบัติเบื�องต้น และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
พิจารณาร่วมกับแนวคิดธุรกิจ ความมุ่งมั�นในการเป�นผู้ประกอบการ ความ
พร้อมในการดําเนินธุรกิจและการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ

    • ประเมินคุณสมบัติเบื�องต้นตรงตามเกณฑ์ของโครงการ    15%
    • ประเมินคุณลักษณะ/ศักยภาพความเป�นผู้ประกอบการ      25% 
    • ประเมินสถานะของ Product/Service                      30%
    • ประเมินการเตรียมความพร้อมของการเป�นผู้ประกอบการ   30%

เป�ดรับสมัครตั�งแต่บัดนี� - วันที� 30 มิถุนายน 2565 
โดยรับผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 40 ท่านเพื�อเข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนได้ที� https://forms.gle/YAn21YXoLXTuC2T16  

ค่าธรรมเนียมเมื�อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
เพียง 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว)

เกณฑ์การคัดเลือก

https://forms.gle/YAn21YXoLXTuC2T16


1. รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ

2. การคัดเลือกครั�งที� 1 : 
   คัดเลือกจากข้อมูลสมัคร

3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที� 1 
   และนัดหมายเพื�อรับการสัมภาษณ์จาก 
   คณะกรรมการ 

4. การคัดเลือกครั�งที� 2 : 
   สัมภาษณ์จากคณะกรรมการโครงการฯ 

5. ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 
   (จํานวน 40 ราย) 

6. ชําระค่าธรรมเนียม

รับสมัครตั�งแต่วันนี�- 
30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม 2565

5–25 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

26-31 กรกฎาคม 2565

กําหนดการต่างๆ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ

7. แจ้งการเข้าร่วมกลุ่ม LINE GROUP และ 
   กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม และอื�นๆ

*ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนวนัที�และกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลย ีสวทช.จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป�นครั�งๆไป*



8. กิจกรรมวินิจฉัยธุรกิจ และการพบที� 
   ปรึกษาด้านต่างๆ ที�จําเป�นต่อการดําเนิน 
   ธุรกิจ แบบ 1 ต่อ 1

  Growth Hacking & Business 
  Modeling (การเร่งยอดและการวาง 
  Business Model ให้ทันเทรนด์ ใหม่ๆ) 
  Brand Archetypes (การสร้างแบรนด์
  และกําหนดแบรนด์ให้เหมาะสมกับ 
  Service/Product) 
  Connecting to People (เทคนิคการ
  เข้าถึงผู้อื�นไม่ว่าจะเป�น ลูกค้าหรือทีมงาน
  ของตนเอง) 
  Pitching Techniques (เทคนิคการนํา
  เสนอให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป�นกับลูกค้า 
  พาร์ทเนอร์ หรือนักลงทุน

สิงหาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

  Creative Leadership Program for 
  Management (โครงการ พัฒนาภาวะ
  ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ เพื�อการบริหาร)

9. อบรมด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ

กําหนดการต่างๆ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ

*ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนวนัที�และกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลย ีสวทช.จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป�นครั�งๆไป*



10. กิจกรรมพบนักลงทุน

11. กิจกรรม Networking

12. กิจกรรมส่งเสริมการ PR และการตลาด

13. ติดตามและประเมินผล

Your success begins here

Success2022

มีนาคม 2566 

กําหนดการต่างๆ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ

สิงหาคม 2565 -
มีนาคม 2566 

*ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนวนัที�และกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลย ีสวทช.จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป�นครั�งๆไป*



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ชั�น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
เลขที� 99/31 ม.4  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120

หรือ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ตึก10 GOI   
เลขที� 121 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

เบอร์โทร : 0952695397 คุณสกุลพัชร์ ธรลภัสวราพงศ์ (กระแต)
ผู้ประสานงานโครงการ Success2022
        

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

ติดต่อหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ�มเติม


