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1.บทบาทและความสํ
าคัญของยุ
ทธศาสตร์
การ

พัฒนาอุ
ตสาหกรรมไทย 4.0 ที
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่
ประกอบการธุ
้
รกิ
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และให้
้
ความสํ
าคัญ
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ผู
่
ประกอบการต้
้
องรู
เพื
้
อสิ
่
ทธิ
ของการรับความ
์

ขั้
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พรรณณัฐดา022807272 ต่
อ 606
punnatda@thaieei.com
2. ส่
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Email : punnatda@thaieei.com,
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มี
่
ศักยภาพ
จะมี
แหล่
งเงิ
นทุ
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น
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รับการสนับสนุ
นจากหน่
วยงานภาครัฐ

สนับสนุ
นจากภาครัฐ

3.บัญชี
การเงิ
นบริ
หารและการเงิ
นธุ
รกิ
จ
สํ
าหรับผู
ประกอบการ
้

4.แนวคิ
ดการจัดการธุ
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จสมัยใหม่
และ

ธุ
รกิ
จยุ
คแห่
งพลวัตของการเปลี
ยนแปลง
่

5.การตลาดและการสร้
างแบรนด์
ยุ
คสังคมดิ
จิ
ตอล
(การตลาด 4.0)
6.แนวคิ
ดการพัฒนาผลิ
ตภัณฑ์
และบริ
การ
ที
มี
่
มู
ลค่
าเพิ
มเชิ
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งสร้
างสรรค์

7.การสร้
างและการจัดการนวัตกรรม
8.การสร้
างและพัฒนารู
ปแบบธุ
รกิ
จ
ด้
วยแบบจํ
าลองธุ
รกิ
จ (BMC)
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อบรมวันที่
1.
19 ก.พ. 60
2.
19 ก.พ. 60
3.
19 ก.พ. 60
4.
26 ก.พ. 60
5.
26 ก.พ. 60

6.
4 มี.ค. 60
7.
4 มี.ค. 60

หัวข้อฝึกอบรม
หมวดควำมรู้พื้นฐำนของกำรเป็นผู้ประกอบกำรกิจกำร
พิธีเปิดการอบรมและการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
- ขั้นตอน แผนงาน และตารางเวลากิจกรรมตลอดโครงการ
- หลักเกณฑ์และข้อระเบียบปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตระหนักและดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0
- การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ 4.0
- คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการในยุคอุตสาหกรรมไทย 4.0
- นโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยของภาครัฐบาล
กฏหมายธุรกิจและระบบภาษีที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องรู้
- การจดทะเบียนบริษัทและประเภทนิติบุคคล
- ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
- ระบบภาษีที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้
บัญชีการเงินบริหารสาหรับผู้ประกอบการ
- อ่านรายงานบัญชีการเงิน งบกาไรขาดทุน งบดุล ให้เข้าใจและใช้ตัดสินใจการ
บริหารจัดการ
- บัญชีต้นทุนกิจการบ่งบอกศักยภาพของการแข่งขัน -โครงสร้างต้นทุนของกิจการ
การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)
- ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน
- ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างของเงินทุน
- งบประมาณการลงทุน
- การประมาณกระแสเงินสดและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุน
แนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ (Business idea in a Digital World)
- การพัฒนาแนวความคิด การปรับตัวสร้างทักษะเชิงธุรกิจ
- การเตรียมตัวสร้างความพร้อมในยุคดิจิทอลและการค้าไร้พรมแดน
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
- การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
- ผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมทางสังคม
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
รวมหมวดควำมรู้พื้นฐำนของกำรเป็นผู้ประกอบกำรกิจกำร

จำนวน ช.ม.

1

2

3

3

3

3

3
18 (3 วัน)
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อบรมวันที่

หัวข้อฝึกอบรม
จำนวน ช.ม.
หมวดควำมรู้หลักกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงรูปแบบธุรกิจด้วยแบบจำลองธุรกิจ
(Business Model Generation; The Business Model Canvas)
8. แบบจาลองธุรกิจ (The Business Model Canvas)
- การใช้แบบจาลองธุรกิจเพื่อการอธิบายความเป็นมา วิธีการสร้างคุณค่าของ
5 มี.ค. 60
ผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการส่งมอบตอบสนองลูกค้า
6
- ส่วนประกอบทั้ง 9 และความเชื่อมโยงเข้ากันเป็นรูปแบบธุรกิจได้อย่างไร
- กรณีศึกษาการสร้างแนวคิดเชิงธุรกิจ
9. หลักการตลาดยุคสมัยคสังคมดิจิทัล (Marketing Concept for Social Digital)
- วิวัฒนาการของยุคสมัยทางการตลาด
- กระบวนการทางการตลาด (Marketing Mix Process)
- พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior)
11-12 มี.ค.
- ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
12
60
- ราคาและวิธีการกาหนดราคา (Price Determination Process)
- ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution)
- ระบบการบริหารการตลาด (Marketing Management System)
- การสร้างแบรนด์ (Branding 4.0)
- กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด
10. หลักบริหารการจัดการองค์การธุรกิจยุคพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลง (Business
Corporate Management; The Dynamics of Organization Change)
- การกาหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจและกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณค่าในระบบงาน
- บทบาทของผู้บริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
19 มี.ค. 60
6
- เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลักของการปฏิบัติการ
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สารสนเทศการบริหารโซ่คุณค่าและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของโซ่อุปทาน
11. การสร้างและการจัดการนวัตกรรม
- การจัดการนวัตกรรม
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
26 มี.ค. 60 - หลักการของการสร้างนวัตกรรม
- การวิเคราะห์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
6
- กรณีศึกษาการสร้างและรูปแบบนวัตกรรม
- การสร้างนวัตกรรมและรูปแบบของนวัตกรรม
รวมหมวดควำมรู้หลักกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงรูปแบบธุรกิจด้วยแบบจำลองธุรกิจ
30 (5 วัน)
รวม
48 (8 วัน)
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อบรมวันที่

หัวข้อฝึกอบรม
10. ปฏิบัติการสร้างรูปแบบธุรกิจด้วยแบบจาลองธุรกิจ (The Business Model
Canvas)
- การใช้เครื่องมือ BMC วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ ด้วยส่วนประกอบ 9 ส่วน 4
9 เม.ย. 60
ด้านหลักของธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า ข้อเสนอ โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้าง
23 เม.ย. 60
รายได้
7 พ.ค. 60
- การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ด้วยการเรียนรู้ตนเอง และเรียนคู่แข่งขัน
เรียนปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเครื่องมือการ
จัดการต่าง ๆ เพื่อเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้จริง
- การพัฒนาสร้างรูปแบบธุรกิจเพื่อใช้จัดตั้งหรือขยายธุรกิจจริง
รวมหมวดกำรสร้ำงแนวคิดธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นใจก้ำวสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
4.0

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรม
27-28 พ.ค. 60

ชั่วโมง (วัน)
12

หัวข้อกิจกรรม
การประกวดนาเสนอแบบจาลองธุรกิจพร้อมแผนธุรกิจรายบุคคล

18

18 (3 วัน)
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ใบสมัครเขารวมโครงการ
รูปถ่าย
สถานภาพผูสมัคร
วันทีส่ มัคร
/
/ 2 5
ขนาด 3
วันที่
เดือน
พ.ศ. (กรอกเปนตัวเลข)
(เลือกเพียงขอเดียว ใหตรงกับนิยามในกรอบ)
ซม.
1. ผูวางงาน
หมายเหตุ : ผูสมัครจะตองผานการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ
2. นักศึกษาจบใหม 4. ผูป ระกอบอาชีพอื่นอยูแลว
และหรือสอบสัมภาษณกอ น จึงจะไดเขารวมโครงการ
3. ทายาทเจาของกิจการ 5. ผูป ระกอบการ
คํานิยาม “สถานภาพผูสมัคร”
1. ผูวางงาน ที่มีความตั้งใจจะเปนผูประกอบการ
2. นักศึกษาจบใหม ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเปนผูประกอบการรุนใหม (Young Entrepreneur)
3. ทายาทเจาของกิจการ ที่เตรียมตัวเขารับการสืบทอดกิจการหรือรวมบริหารกิจการดวยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหมเปนของ
ตนเอง
4. ผูประกอบอาชีพอื่นอยูแลว เชน ขาราชการ พนักงาน ผูประกอบการวิชาชีพอิสระ (เชน สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผูรับจาง
อิสระแตตั้งใจจะเปลี่ยนมาเปนผูประกอบการ
5. ผูประกอบการ ที่เริ่มตนประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปที่ผานมา แตธุรกิจยังไมเขมแข็งจําเปนตองไดรับความรูและการบมเพาะในการ
สรางธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคง
วิธีการเลือก ใหเลือกเพียงขอเดียว กรณีที่เขาขายมากกวา 1 สถานภาพ ใหเลือกสถานภาพหลัก เชน เปนทั้งผูประกอบการและ
ทายาทธุรกิจ ใหถอื วาการเปนผูประกอบการเปนสถานภาพหลัก
* หมายถึงขอมูลทีต่ องกรอก
*** สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (กรอกทุกคน) ***
*  นาย  นาง  นางสาว * ชื่อตัว ............................... * นามสกุล ......................................................  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปเกิด
/
/
* เลขประจําตัวประชาชน ที่อยูปจจุบัน ชือ่ อาคาร/หมูบา น................................... เลขที่ ........... หมูที่ ........ ซอย ........................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง .............................. * อําเภอ ..................................... * จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย
โทรศัพทที่บานพัก

0 -

-

มือถือ

0

-

-

สถานที่ที่ติดตอสะดวก
 ตามที่อยูขา งตน  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ชือ่ อาคาร ................................................. ชั้น/หอง ..................... ชือ่ หมูบา น .............................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่.......... ซอย.......................... ถนน.................................... แขวง/ตําบล .....................................................................
เขต/อําเภอ .................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ..................................................................................
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก
 โทรศัพทบานพัก  มือถือ  อื่น ๆ
0 โทรสาร
0 E-mail ......................................................................................
ชื่อบุคคลใกลชดิ เพื่อติดตอกรณีฉกุ เฉิน ...................................................... โทรศัพท
0 -

โปรดเขียนวงกลม  ลอมรอบหมายเลขของคําตอบที่เลือก
1. เชื้อชาติ
1. ไทย
2. อื่นๆ ระบุ............................................
2. ศาสนา
1. พุทธ
2. คริสต
3. อิสลาม
4. ฮินดู
3. อายุ
1. นอยกวา 20 ป
3. 31-40 ป
2. 20-30 ป
4. 41-50 ป

5. อื่นๆ ระบุ................................
5. 51-60 ป
6. มากกวา 60 ป
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4. การศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาระดับ
2. กําลังศึกษาระดับ
(1) อาชีวศึกษา/ปวช./มัธยมปลาย (4) ปริญญาโทหรือสูงกวา
(1) ปริญญาตรี
(2) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
(5) ต่ํากวามัธยมปลาย
(2) ปริญญาโทหรือสูงกวา
(3) ปริญญาตรี
(6) อื่นๆ ระบุ........................
(3) อื่นๆ ระบุ......................
สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ...................... สาขา .............................................
ชือ่ สถาบันการศึกษา .................................................................................
5. สถานภาพในปจจุบัน 1. ผูว างงาน เพราะเหตุใด (ตอบเพียงขอเดียว)
(1) หางานไมได........... ป
(เลือกเพียงขอเดียว
(2) ลาออก เนื่องจาก
ตามคํานิยามใน
1. เกษียณอายุ
หนา 1)
2. เกษียณกอนครบกําหนด
3. อื่นๆ ระบุ.................................
(ขามไปตอบ สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจ)
(3) ปดกิจการ
2. นักศึกษาจบใหมไมเกิน 1 ปและยังหางานไมได
(ขามไปตอบ สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจ)
3. ทายาทเจาของกิจการ
(ตอบตอ ขอ 6 กรณีเปนทายาทเจาของกิจการ)
4. ผูประกอบอาชีพอื่นอยูแลว
(ขามไปตอบ ขอ 7 กรณีผูประกอบอาชีพอื่นอยูแลว)
5. ผูประกอบการ (ดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 3 ป)
(ขามไปตอบ สวนที่ 2 ขอมูลกิจการ)
6. กรณีเปนทายาทธุรกิจ * ครอบครัวของทานมีประเภทธุรกิจของกิจการคือ
โปรดระบุรายละเอียดธุรกิจ .................................................................................................................................................
 1. การผลิต
 2. การคาปลีก (ซือ้ มา-ขายไป โดยไมมีการผลิต)
 3. การคาสง (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิต)
โปรดระบุประเภทธุรกิจ
 เครื่องใชไฟฟา,อุปกรณสอื่ สาร  ผลิตภัณฑกระดาษ
 อาหารและเครื่องดื่ม
 เคมีภณ
ั ฑ,เคมี
 อุปกรณ,เครือ่ งจักรกล
 ยาสูบ
 สิ่งทอ
 เครื่องแตงกาย,ขนสัตว
 ผลิตภัณฑยาง
 เครื่องมือแพทย,อุปกรณแสง
 การนํากลับมาใชใหม
 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
 ยานยนต
 การพิมพ,สือ่ บันทึกขอมูล
 โลหะขั้นมูลฐาน
 ผลิตภัณฑจากโลหะประดิษฐ
 เครื่องใชสํานักงาน
 เครื่องเรือน
 ไมแปรรูป,ผลิตภัณฑไม
 อุปกรณขนสงอื่น ๆ
 ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
 ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
 หัตถกรรม
 ผลิตภัณฑจากแกว
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 บรรจุภัณฑ
 วัสดุกอสราง
 พลังงานเชือ้ เพลิง
 ผลิตภัณฑพลาสติก
 ผลิตภัณฑเซรามิก
 อื่น ๆ
 4. การบริการ โปรดระบุประเภทบริการ
 บริการดานการศึกษา
 กอสราง
 บริการดานอสังหาริมทรัพย
 โรงแรม,รานอาหาร
 การศึกษา
 บริการใหเชาเครื่องจักรอุปกรณ
 บริการดานสุขภาพ
 ขนสง,คลังสินคา,ขนถายสินคา
 สุขาภิบาล
 การเงิน

 บริการดานคอมพิวเตอร
 การวิจัยและพัฒนา
 การทองเที่ยว
 ประกันภัย
 บริการดานนันทนาการวัฒนธรรม,กีฬา

 การบริการธุรกิจ เชน กฎหมาย, บัญชี, วิจยั ตลาด, โฆษณา, รักษาความปลอดภัย, ทําความสะอาด ฯลฯ
 อื่น ๆ.
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7. กรณีประกอบอาชีพ ปจจุบนั ทานประกอบอาชีพแบบใด (ตอบเพียงขอเดียวเฉพาะอาชีพหลัก)
1. พนักงานเอกชน ระบุภาควิสาหกิจ
2. อื่น ๆ
1) การผลิต
1) ขาราชการ / พนักงานของรัฐ
2) การคา
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) การบริการ
5) อาชีพอื่นๆ ……………....................................
สวนที่ 2 ขอมูลกิจการ (ตอบเฉพาะผูประกอบการ)
* ชื่อสถานประกอบการ ..........................................รหัสทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (ถามี) 
 สํานักงานใหญ  รหัสสาขากิจการ(ถามี)……………..ชือ่ สาขา(ถามี)…………............….เลขทะเบียนโรงงาน(ถามี)……………………
เลขบัตรประชาชนเจาของกิจการ  ชื่อเจาของกิจการ…………………………………………………..
ที่ตั้งปจจุบัน ชื่ออาคาร/หมูบา น................................... เลขที่ ........... หมูที่ ........ ซอย ........................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง .............................. * อําเภอ ................................ * จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย
โทรศัพท 0 -

-

โทรสาร

0 -

-

E-mail ......................................................................................... Website...................................................................................
* ทานดําเนินธุรกิจมานานเพียงใด
(ตอบเพียงขอเดียว)
1. ไมเกิน 3 ป เริ่มป พ.ศ. .................. 2. มากกวา 3 ป เริ่มป พ.ศ. ...................
จํานวนพนักงานประจํา ................. คน มูลคายอดขายปจจุบัน .................... บาทตอป
เงินลงทุน (ไมรวมที่ดนิ ) ........................ บาท

* ธุรกิจของทานอยูในรูปแบบใด
(ตอบเพียงขอเดียว)
1. เจาของคนเดียว
2. มีหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด
3. บริษัทจํากัด
4. อื่นๆ ระบุ ..............................

*ประเภทธุรกิจของกิจการ คือ โปรดระบุรายละเอียดธุรกิจ...........................................................................................................
 1. การผลิต  2. การคาปลีก (ซือ้ มา-ขายไป โดยไมมีการผลิต)
 3. การคาสง (ซือ้ มา-ขายไป โดยไมมีการผลิต)
โปรดระบุประเภทธุรกิจ
 เครื่องใชไฟฟา,อุปกรณสอื่ สาร  ผลิตภัณฑกระดาษ
 อาหารและเครื่องดื่ม
 เคมีภณ
ั ฑ,เคมี
 อุปกรณ,เครื่องจักรกล
 ยาสูบ
 สิ่งทอ
 เครื่องแตงกาย,ขนสัตว
 ผลิตภัณฑยาง
 เครื่องมือแพทย,อุปกรณแสง
 การนํากลับมาใชใหม
 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
 ยานยนต
 การพิมพ,สือ่ บันทึกขอมูล
 โลหะขั้นมูลฐาน
 ผลิตภัณฑจากโลหะประดิษฐ
 เครื่องใชสํานักงาน
 เครื่องเรือน
 ไมแปรรูป,ผลิตภัณฑไม
 อุปกรณขนสงอื่น ๆ
 ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
 ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
 หัตถกรรม
 ผลิตภัณฑจากแกว
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 บรรจุภัณฑ
 วัสดุกอสราง
 พลังงานเชือ้ เพลิง
 ผลิตภัณฑพลาสติก
 ผลิตภัณฑเซรามิก
 อื่น ๆ
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 4. การบริการ โปรดระบุประเภทบริการ
 บริการดานการศึกษา
 กอสราง
 โรงแรม,รานอาหาร  บริการดานอสังหาริมทรัพย
 การศึกษา
 บริการใหเชาเครื่องจักรอุปกรณ
 บริการดานสุขภาพ  ขนสง,คลังสินคา,ขนถายสินคา
 สุขาภิบาล
 การเงิน
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 บริการดานคอมพิวเตอร
 การวิจัยและพัฒนา
 การทองเที่ยว
 ประกันภัย
 บริการดานนันทนาการวัฒนธรรม,กีฬา

 การบริการธุรกิจ เชน กฎหมาย, บัญชี, วิจยั ตลาด, โฆษณา, รักษาความปลอดภัย, ทําความสะอาด ฯลฯ
 อื่น ๆ
สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจและกําลังลงทุนในอนาคต
* 1. ทานมีโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกําลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุน หรือไม
 1. มี
 2. ไมมี (ขามไปตอบ สวนที่ 4 ความตองการเขารับการฝกอบรม)
* 2. ชื่อโครงการ/ธุรกิจ หรือลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................................................
* 3. ทานวางแผนที่จะเริ่มดําเนินงานโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกําลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุนเมื่อใด
 1. ทันทีหลังจากการฝกอบรมสิ้นสุด  2. ภายใน..............ป (ไมเกิน 3 ป)
* 4. โครงการหรือธุรกิจที่ทานสนใจหรือกําลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุน เปนธุรกิจประเภทใด
 1. การผลิต  2. การคาปลีก 3. การคาสง (ซือ้ มา-ขายไป โดยไมมีการผลิต)
 เครื่องใชไฟฟา,อุปกรณสอื่ สาร
 อาหารและเครื่องดื่ม
 เคมีภณ
ั ฑ,เคมี
 ยาสูบ
 สิ่งทอ
 เครื่องแตงกาย,ขนสัตว
 เครื่องมือแพทย,อุปกรณแสง
 การนํากลับมาใชใหม
 ยานยนต
 การพิมพ,สือ่ บันทึกขอมูล
 ผลิตภัณฑจากโลหะประดิษฐ
 เครื่องใชสํานักงาน
 ไมแปรรูป,ผลิตภัณฑไม
 อุปกรณขนสงอื่น ๆ
 ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
 หัตถกรรม
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 บรรจุภัณฑ
 พลังงานเชือ้ เพลิง
 ผลิตภัณฑพลาสติก
 อื่น ๆ
 4. การบริการ โปรดระบุประเภทบริการ
 บริการดานการศึกษา
 กอสราง
 บริการดานอสังหาริมทรัพย
 โรงแรม,รานอาหาร
 การศึกษา
 บริการใหเชาเครื่องจักรอุปกรณ
 บริการดานสุขภาพ
 ขนสง,คลังสินคา,ขนถายสินคา
 สุขาภิบาล
 การเงิน

โปรดระบุประเภทธุรกิจ
 ผลิตภัณฑกระดาษ
 อุปกรณ,เครื่องจักรกล
 ผลิตภัณฑยาง
 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
 โลหะขั้นมูลฐาน
 เครื่องเรือน
 ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
 ผลิตภัณฑจากแกว
 วัสดุกอสราง
 ผลิตภัณฑเซรามิก

 บริการดานคอมพิวเตอร
 การวิจัยและพัฒนา
 การทองเที่ยว
 ประกันภัย
 บริการดานนันทนาการวัฒนธรรม,กีฬา

 การบริการธุรกิจ เชน กฎหมาย, บัญชี, วิจยั ตลาด, โฆษณา, รักษาความปลอดภัย, ทําความสะอาด ฯลฯ
 อื่น ๆ
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5. โครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกําลังจะลงทุนในอนาคตตองใชเงินลงทุนทั้งสิน้ ประมาณ ........................ บาท
โดยมีแหลงเงินทุน คือ  1. เงินทุนของตนเอง ......................... บาท (รวมทั้งเงินกูยืมที่ไมเสียดอกเบี้ย)
 2. เงินกู ............................................ บาท (เฉพาะเงินกูที่ตองเสียดอกเบี้ยเทานั้น) โดยมีแหลงเงินกู คือ
 1. สถาบันการเงิน
 4. หนวยงานเอกชน
 2. ญาติพี่นอ ง
 5. หนวยงานของรัฐ
 3. เพื่อน
 6. อื่นๆ ระบุ.........................................
6. ธุรกิจที่สนใจ/กําลังลงทุน หรือเพิ่มเริ่มลงทุนนั้น มีแผนธุรกิจ (ที่คิดไวหรือเขียนขึ้น) อยูหรือยัง
 1. มีแผนธุรกิจแลว  2. กําลังจัดทําแผนธุรกิจ  3. ไมมี
7. ทานตั้งใจจัดตั้งธุรกิจของทานในรูปแบบใด
 1. บุคคลธรรมดา  2. หางหุนสวนจํากัด  3. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
 4. บริษัทจํากัด
 5. อื่นๆ ระบุ................................................................................
สวนที่ 4 ความตองการเขารับการฝกอบรมภายใตโครงการ NEC
*1. หนวยรวมดําเนินงานที่ทานตองการเขารับบริการฝกอบรมและปรึกษาแนะนํา คือ ............................................................................
หลักสูตร ...............................................................................................................................................................................................
จังหวัดทีส่ ะดวกเขารับการอบรม ............................................... กําหนดฝกอบรม ประมาณเดือน .....................................................
*2. วัตถุประสงคหลักที่ทานสมัครเขารวมโครงการ คือ (โปรดเลือกเพียงขอเดียว)
 1. เพื่อจัดตั้งธุรกิจของตนเองเปนครั้งแรก (รวมถึงตั้งธุรกิจดวยการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส)
 2. เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม ที่เปลี่ยนแนวไปจากธุรกิจเดิม  3. เพื่อเตรียมตัวรับสืบทอดกิจการ ในฐานะทายาทธุรกิจ
 4. เพื่อปรับปรุงหรือสรางความเขมแข็งใหกจิ การเดิม หรือเริ่มสงออก
 5. เพื่อขยายกิจการ/เพิ่มสาขา  6. เพื่อสรางแฟรนไชส
3. ทานทราบโครงการนี้จากแหลงใด ตอบไดมากกวา 1 ขอ
 จดหมายเชิญชวนของหนวยงานถึงทานโดยตรง  โทรศัพทของหนวยงานถึงทานโดยตรง
 หนังสือพิมพ  สมาคม/ชมรมธุรกิจระบุ ................................................................................ ...............................
 การแนะนําจากหนวยงานอื่นระบุ ................................................................................ .............................................
 การเชิญชวนโดย E-mail ของหนวยงานถึงทานโดยตรง  Website ของหนวยงาน
 โทรทัศนหรือวิทยุ  การแนะนําจากคนรูจัก  จากการเขามาติดตอที่หนวยงาน
 เจาหนาที่ติดตอเขามาโดยตรง.  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... ..........
คํารับรองของผูสมัคร
ขาพเจารับรองวาขาพเจาไมเคยเขารับการอบรมหรือบมเพาะภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) มากอน และ
หากขาพเจาไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการในครั้งนี้ ขาพเจาจะเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรของหนวยรวมดําเนินงานโดยตลอดหรือ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งจะรวมมือใหขอมูลแกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม หนวยรวมดําเนินงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมโครงการของขาพเจา
(ลายมือชื่อ)
(ตัวบรรจง)

............................................................
ผูสมัคร
(..........................................................)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............
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สําหรับเจาหนาที่
หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร
 ใบสมัคร
 สําเนาบัตรประชาชน เลขประจําตัว
 สําเนาหลักฐานการศึกษา วุฒิการศึกษา ...........................................................
 เอกสารรับรองการทํางาน ชือ่ หนวยงาน ...........................................................
............................................................................................................................

การนัดหมาย หรือสงตอหนวยรวมฯอื่น
 นัดสอบขอเขียน วันที่ .....................................
 นัดสอบปฏิบตั ิ วันที่ ........................................
 นัดสัมภาษณ วันที่ ..........................................
 เห็นควรสงตอหนวยรวมฯอื่น คือ
........................................................................

(ลายมือชื่อ)
............................................................
ผูตรวจใบสมัคร
(ตัวบรรจง)
(..........................................................)
หนวยรวมดําเนินงาน .................................................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............

