ใบสมั คร Ideation Bootcamp
โครงการ U.REKA เกิ ดขึ 3นจากความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษาและภาคอุ ตสาหกรรม เพืI อสนั บสนุ น Startup ในทุ กๆ ด้ าน
ตั 3งแต่ การคิ ดค้ นนวั ตกรรมใหม่ ๆ ทีI เกิ ดจากการใช้ เทคโนโลยี เชิ งลึ ก จนกระทัI งพั ฒนาให้ กลายเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การเพืI อนํ าออกสู่
ตลาดได้ อี กทั 3ง โครงการนี 3 ยั งมี จุ ดมุ่ งหมายทีI ต้ องการเป็ นส่ วนหนึI งในการร่ วมกั นพั ฒนาประเทศด้ านระบบนิ เวศทางนวั ตกรรมให้
เกิ ดขึ 3นในประเทศไทยอย่ างแท้ จริ งและยัI งยื น
โครงการนี 3เปิ ดกว้ างสํ าหรั บทุ กคนทีI สนใจในการคิ ดค้ นนวั ตกรรมจากเทคโนโลยี เชิ งลึ ก ซึI งได้ แก่ Artificial Intelligence (AI),
Blockchain, Cloud and Security, Big Data / Internet of Things (IoT), AR / VR รวมถึ ง Quantum Computing โดยสิI งทีI คิ ดค้ นนั 3น
ควรตอบโจทย์ ทางธุ รกิ จ มี เอกลั กษณ์ และยากต่ อการเลี ยนแบบ
รายละเอี ยดการรั บสมั คร
-

วั นเปิ ดรั บสมั คร: 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2018 หรื อจนกว่ าจะคั ดเลื อกครบ 20 ที มเพืI อเข้ าร่ วมโครงการ (หมายเหตุ :
อาจจะปิ ดรั บสมั ครเร็ วกว่ า 15 พ.ค. 2018)
วั นทีI จั ด Ideation Bootcamp: 1-3 มิ ถุ นายน 2018
คั ดเลื อกผู้ สมั ครจํ านวนไม่ เกิ น 20 ที มเข้ าร่ วม Ideation bootcamp และคั ดเลื อก 10 ที มสุ ดท้ ายเพืI อเข้ าร่ วม incubation
program

อ่ านรายละเอี ยดเพิI มเติ มและสมั ครผ่ านระบบออนไลน์ ได้ ทีI : http://www.u-reka.co/th/
สอบถามข้ อมู ล ureka.program@gmail.com
ตั วอย่ างคํ าถามในใบสมั คร
หมายเหตุ : ตั วอย่ างคํ าถามในใบสมั ครชุ ดนี: ใช้ เพื> ออ้ างอิ งและเตรี ยมตั วตอบคํ าถาม ดั งนั: นโปรดกรอกใบสมั ครผ่ านระบบออนไลน์
เท่ านั: น (เข้ าลิ งค์ ใบสมั คร: https://digitalventures.typeform.com/to/iMlMsT )
ข้ อมู ลผู้ กรอกใบสมั คร
1. ชืI อ-นามสกุ ล ของคุ ณคื อ
2. ชืI อเล่ น ของคุ ณคื อ
3. อาชี พปั จจุ บันของคุ ณคื อ
4. ทีI ทํ างานของคุ ณคื อ
5. ตํ าแหน่ งของคุ ณคื อ
6. เบอร์ ติ ดต่ อ
7. E-mail Address
8. Line ID:
9. คุ ณสมบั ติของที มในการสมั ครคื อ
i. มี สมาชิ กอย่ างน้ อย 4 คน
ii. มี สมาชิ กอย่ างน้ อย Ž คน ทีI มี วุ ฒิปริ ญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาทีI เกีI ยวข้ องกั บ ‘ เทคโนโลยี ทีIกํ าหนด
iii. ที มมี ความทุ่ มเทและพร้ อมให้ ความร่ วมมื อตลอดระยะเวลาทีI ร่ วมโครงการ
ที มของคุ ณมี คุณสมบั ติครบทุ กข้ อ ใช่ หรื อ ไม่
10. ชืN อที มของคุ ณคื อ
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11. ข้ อมู ลที มผู้ สมั คร
a. จํ านวนสมาชิ กในที ม
b. โปรดระบุ ชืIอ-นามสกุ ล และตํ าแหน่ ง ของผู้ ทีI แนะนํ าให้ ที มของคุ ณสมั ครเข้ าร่ วมโครงการนี 3 (ถ้ ามี )
c. โปรดให้ ข้ อมู ลผู้ ร่ วมก่ อตั 3งที ม (Co-founder) โดยใส่ รายละเอี ยดตามลํ าดั บ ดั งนี 3
รู ปแบบการตอบ: 1. ชืI อ-นามสกุ ล, ชืI อเล่ น, ตํ าแหน่ ง, บริ ษัท/ทีI ทํ างาน/มหาวิ ทยาลั ย, E-mail address, เบอร์
โทรศั พท์ , Line ID
d. โปรดให้ ข้ อมู ลสมาชิ กที ม (Team Member)โดยใส่ รายละเอี ยดตามลํ าดั บ ดั งนี 3
รู ปแบบการตอบ: 1. ชืI อ-นามสกุ ล, ชืI อเล่ น, ตํ าแหน่ ง, บริ ษัท/ทีI ทํ างาน/มหาวิ ทยาลั ย, E-mail address, เบอร์
โทรศั พท์ , Line ID
iv. โปรดระบุ ชืI อ-นามสกุ ลของสมาชิ กทีI มี วุ ฒิปริ ญญาเอก (Ph.D) ในสาขาทีI เกีI ยวข้ องกั บ ‘ เทคโนโลยี ทีIกํ าหนด
รู ปแบบการตอบ: 1. สมาชิ กทีI มี วุ ฒิปริ ญญาเอกในสาขาทีI เกีI ยวข้ อง คื อ ชืI อ-นามสกุ ล, คณะ, มหาวิ ทยาลั ย และ
สาขาเทคโนโลยี ทีIเชีI ยวชาญ
e. โปรดระบุ บชืI อ เบอร์ ติ ดต่ อ และ Line ID ของผู้ ติ ดต่ อประจํ าที ม (ใส่ เพิI มในกรณี ทีI ผู้ ติ ดต่ อเป็ นคนละคนกั บผู้ กรอก
ข้ อมู ล)
f. โปรดระบุ E-mail address ของผู้ ติ ดต่ อประจํ าที ม (ใส่ เพิI มในกรณี ทีI ผู้ ติ ดต่ อเป็ นคนละคนกั บผู้ กรอกข้ อมู ล)
g. โปรดเล่ าความเป็ นมาของที ม เช่ น รู้ จั กกั นได้ อย่ างไร ก่ อตั 3งที มร่ วมกั นได้ อย่ างไร ทํ าไมถึ งพั ฒนาเทคโนโลยี นี 3ร่วมกั น
(ถ้ ามี )
h. โปรดส่ งลิ งค์ ทีI คุ ณได้ ใส่ ไฟล์ resume ของสมาชิ กในที มทุ กคนเป็ นไฟล์ PDF (ตั 3งชืI อไฟล์ ตามรู ปแบบต่ อไปนี 3
"Ureka_ชืI อที ม_ชืI อบุ คคล_resume"
12. การประเมิ นความชํ านาญ
a. เทคโนโลยี ทีIที มของคุ ณมี ความเชีI ยวชาญคื อ
• Artificial Intelligence (AI)
• Blockchain
• Cloud and Security
• Big Data / Internet of Things (IoT)
• Augmented Reality/Virtual Reality
• Quantum Computing
• Other:
b. โปรดระบุ ผลงานเด่ นทีI คุ ณและ/หรื อสมาชิ กในที มเคยทํ าทีI เกีI ยวข้ องกั บเทคโนโลยี ทีIระบุ ข้างต้ น เช่ น ผลงานวิ จัยทีI
ตี พิ มพ์ หรื อสิ ทธิ บัตรทีI เกีI ยวข้ อง รวมถึ งสถานะและผลลั พธ์ ของผลงานเหล่ านั 3นในปั จจุ บัน
c. โปรดส่ งลิ งค์ ทีI คุ ณได้ ใส่ ไฟล์ ผลงานเด่ นทีI ระบุ ใน ข้ อ 12 b.
13. ศั กยภาพทางธุ รกิ จ/เชิ งพาณิ ชย์ ของเทคโนโลยี ทN ี มี อยู่ แล้ ว (ถ้ ามี )
a. ปั ญหาทีI ที มคุ ณอยากแก้ โดยการใช้ เทคโนโลยี คือปั ญหาอะไร โปรดระบุ ปัญหานั 3นและอธิ บายเหตุ ผลทีI อยากแก้ ไข
b. โปรดระบุ เทคโนโลยี นวั ตกรรม หรื อข้ อมู ลอ้ างอิ ง (closest reference) ทีI ใกล้ เคี ยงสิI งทีI คุ ณและที มอยากทํ าทีI สุ ด
c. เทคโนโลยี ของคุ ณแตกต่ างจากเทคโนโลยี หรื อข้ อมู ลอ้ างอิ งทีI อธิ บายไว้ ข้ างต้ นในข้ อ 13 b. อย่ างไร ข้ อดี ของ
เทคโนโลยี ของคุ ณหรื อทีI คุ ณต้ องการพั ฒนาเพิI ม มี อะไรบ้ าง
d. เป้ าหมายและวิ สัยทั ศน์ ในการพั ฒนาเทคโนโลยี นี3คืออะไร
14. การพั ฒนาต่ อยอดเทคโนโลยี
a. ในการเข้ าร่ วม Ideation Bootcamp ครั 3งนี 3 มี โจทย์ มาจาก 3 ภาคอุ ตสาหกรรมหลั กและอืI นๆ ที มของคุ ณมี ความ
สนใจในอุ ตสาหกรรมไหน
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15.
16.
17.
18.
19.

• การบริ การด้ านการเงิ น (Financial Services)
• ธุ รกิ จค้ าปลี ก (Retail)
• การท่ องเทีI ยว/การเดิ นทาง (Travel)
• อืI นๆ
b. จากอุ ตสาหกรรมทีI คุ ณเลื อก คุ ณคิ ดว่ าคุ ณจะใช้ เทคโนโลยี ทีIคุ ณมี แก้ ปั ญหาอะไร และอย่ างไร โปรดอธิ บาย
ไอเดี ยของคุ ณโดยสั งเขป
คุ ณเคยเข้ าร่ วม Hackathon/ Bootcamp หรื อเข้ าร่ วมโครงการ business incubator/accelerator มาก่ อนรึ ไม่ ถ้ าเคย
โปรดระบุ ว่าสมาชิ กในที มท่ านใด เคยเข้ าร่ วมโครงการไหนและ ณ ระยะเวลาใด
คุ ณเคยมี ประสบการณ์ ด้ าน entrepreneurship มาก่ อนหรื อไม่ อย่ างไร โปรดอธิ บายโดยสั งเขป
หากที มของคุ ณได้ รั บการคั ดเลื อก คุ ณยิ นดี และสามารถเข้ าร่ วมโครงการบ่ มเพาะ (incubation program) เป็ นระยะเวลา 3
เดื อน (มิ ถุ นายน – สิ งหาคม 2561) ได้ หรื อไม่
สิI งทีI คุ ณคาดหวั งจากโครงการ U.Reka คื ออะไร
คุ ณรู้ จั กโครงการ U.Reka ได้ อย่ างไร
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