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บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง

ส่วนไหนในวารสารนี้ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับท่าน ที่นี่

สร้างคน สร้างสรรค์งานวิจัย

แรงขับเคลื่อน
สู่อนาคต 

การจะก้าวให้ทันและอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยคุใหม่ท่ีมีเทคโนโลยดีจิทิลัเป็นตวัขบัเคลือ่น จ�าเป็นอย่างยิง่
ท่ีต้องอาศัยการสร้างทักษะใหม่ที่จ�าเป็นในการท�างาน (Reskill) 
หรือการพัฒนาทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น (Upskill) หรือแม้กระทั่งการ
เรียนรูทั้กษะใหม่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัอนาคต (Newskill) เพือ่ช่วยยกระดบั
ศักยภาพ ขณะเดียวกันต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเรว็

ดังนั้น หน้าท่ีส�าคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมุ่งเน้นการสร้างคนให้มีองค์ความรู้
และทักษะใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับกับโลกอนาคต และเร่งพัฒนางานวิจัย
และนวตักรรมในทุกๆ มติ ิเพือ่ใช้เป็นกลไกในการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขัน

เม่ือคนมีทักษะ มีนวัตกรรมแล้ว สิ่งส�าคัญคือ จะท�าอย่างไร
ให้สามารถน�าเอาไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ ดงันัน้ กระทรวง อว.พยายาม
เช่ือมโยงและผลกัดนัเรือ่งเหล่านี้ให้เกดิเป็นรปูธรรมผ่านโครงการต่างๆ 
หนึ่งในนั้นคือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล
แบบบูรณาการมหาวทิยาลยัสูต่�าบล หรือที่เรียกว่า โครงการ 1 ต�าบล 
1 มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงคน องค์ความรู ้ และเทคโนโลยี 
นวัตกรรม เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาในพื้นท่ีแต่ละต�าบล โดยมี
มหาวิทยาลัยท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นพี่เลี้ยง ในขณะท่ีผู้ปฏิบัติงานคือ 
คนในพ้ืนท่ีท่ีรู้และเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง ซ่ึงจะช่วยให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่เพียงแต่โครงการดงักล่าวนีเ้ท่านัน้ ยงัมีโครงการอ่ืนๆ อีกมากมาย
ท่ีกระทรวง อว.ก�าลังเร่งด�าเนินการ เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวัง
ให้การสร้างคนและงานวิจัย นวัตกรรม คือ ฐานรากของการขับเคลื่อน
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
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ขั้นกว่าของการติดกล้องวงจรปิดในบ้าน เมื่อ Ring ผู้ผลิตสินค้า
สมาร์ตโฮม ในเครือของ Amazon ลุกขึ้นมาผลิต Always Home Cam 
กล้องรกัษาความปลอดภยับินได้ เพือ่ส�ารวจทุกซอกทุกมมุภายในบ้าน 
แถมสามารถแจ้งเตือนเจ้าของบ้านได้ หากมีใครบุกรุกเข้ามา 

โดยยามอัจฉริยะแห่งศตวรรษนี้ มาในลักษณะของอุปกรณ์ 2 ชิ้น 
คือฐานส�าหรับชาร์จไฟ และตัวกล้องบิน ที่มีใบพัด 4 ใบ คล้ายๆ กับ
โดรนท่ัวไป แต่มีขนาดเลก็กว่า ผูใ้ช้งานสามารถก�าหนดเส้นทางการบิน ที่มา : https://www.theverge.com

หลายปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมร้านสะดวกซ้ือในญ่ีปุ่นต้องเผชิญกบั
ปัญหาวิกฤตแรงงาน FamilyMart เองก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ครั้งนี้
ทางร้านมาพร้อมกับทางออกด้วยการจับมือกับ Telexistence บริษัท
พฒันาหุ่นยนต์ในแดนปลาดบิ ท�าการทดลองการใช้งาน Model-T หรอื
หุ่นยนต์ท่ีพนกังานสามารถควบคมุการเคลือ่นไหวได้จากระยะไกล ผ่านการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการเติมสต็อกสินค้า

โดยไฮไลต์ของผู้ช่วยสุดล�้านี้อยู่ที่พนักงานตัวจริงสามารถควบคุม
การท�างานของหุ่นยนต์ได้จากระยะไกลอย่างน้อย 8 กิโลเมตร ผ่าน
อุปกรณ์ VR โดยสั่งงานให้ Model-T ท�าการเติมสินค้าบนชั้นวางได้ 
โดยท่ีพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีร้าน วธินีีจ้ะท�าให้พนกังาน 
1 คน สามารถเติมสินค้าได้หลายร้านตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องเดินทาง 

ท่ีมา : https://newatlas.com/robotics/telexistence-model-t-robot-shelf-stacker/

ยามเฝ้าบ้านอจัฉรยิะ
บินตรวจบ้านได้ทกุมมุ

หุน่ยนต์เตมิสต็อกสนิค้า 
ผ่านการส่ังงานระยะไกล

และพืน้ท่ีท่ีอนญุาตให้ผูช่้วยตวันีท้�าการส�ารวจได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน
หรือห้องครัว โดย Always Home Cam สามารถถ่ายวิดีโอได้ท่ี
ความละเอียด 1080p และจะบันทึกภาพในช่วงท่ีก�าลังบินอยู่เท่านั้น 
ท่ีส�าคัญสามารถเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน (Ring 
Alarm) ซ่ึงหากตรวจจบัได้ว่ามีใครบุกรกุเข้ามาเมือ่ไร กล้องตวันีจ้ะขึน้บนิ
อัตโนมัตแิละส่งสญัญาณแจ้งเตอืนไปท่ีมือถอืของเจ้าของบ้าน พร้อมกบั
สตรีมมิ่งภาพวิดีโอแบบสดๆ ให้ดูกันทันที 

แค่นัน้ไม่พอ เจ้ากล้องสดุไฮเทคนียั้งเป็นผูช่้วยเตอืนความจ�าได้ว่า 
เราลืมปิดน�้า เปิดแก๊สทิ้งไว้ หรือลืมล็อกประตูหรือเปล่า และอีกหนึ่ง
ความเจ๋งคอืมันยงัสามารถบินกลบัมาชาร์จท่ีแท่นเองได้ แถมยังไม่ต้อง
กลัวว่าจะถูกแอบถ่ายหรือเปล่า เพราะได้รับการออกแบบมาแล้วว่า 
จะมีเสียงดังเวลาบิน เพื่อท�าให้คนท่ีอยู่ในบริเวณนั้นได้ยิน และรู้ว่า
กล้องก�าลังถ่ายอยู่นั่นเอง โดยผู้รักษาความปลอดภัยสุดสมาร์ตนี้
พร้อมเปิดจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในปีนี้  

แม้การประเดิมงานในครั้งแรก จะเริ่ม
จากการเตมิสตอ็กเครือ่งดืม่แบบขวดพลาสตกิ
หลังร้าน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่กินเวลาส่วนใหญ่
ของการท�างาน พร้อมท�าการตรวจสอบความเร็ว
ในการเติมของและความถูกต้องในการท�างานของเจ้า
หุ่นยนต์แล้ว ก้าวต่อไปที่ทาง FamilyMart และ Telexistence มองไว้
คอืการขยายความสามารถของการรสีตอ็กไปสูส่นิค้าประเภทอืน่ๆ เช่น 
ข้าวป้ัน แซนด์วชิ และชุดข้าวกล่องเบนโตะ เป็นต้น 

การใช้พนกังานอัจฉรยิะแบบนี ้นอกเหนอืจากจะช่วยแก้ปัญหาด้าน
การขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังช่วยลดการติดต่อและสัมผัสระหว่างกัน 
ในยุคท่ีเรือ่งของการเว้นระยะห่างและสมัผสักนัให้น้อยท่ีสดุเป็นสิง่ส�าคญั
อีกด้วย    
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ศ.ดร.นพ.
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

“สร้างคน” ควบคู ่“นวัตกรรม”
มิติใหม่ก้าวสู่โลกอนาคต

เม่ือโลกยุคใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
องค์ความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาเตรียมพร้อมของคน เพื่อให้เดินหน้า
สู่อนาคตในทิศทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และด้วยบทบาทของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ท่ีมุ่งเน้นขบัเคลือ่นนโยบายสร้างคน สร้างองค์ความรู ้และสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทุกๆ มิติ จึงนับเป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญ
ของการยกระดับศักยภาพและเตรียมพร้อมคนในประเทศเพื่อก้าว
ให้ทันโลกยุคใหม่

 เชื่อมโยงคน องค์ความรู้ และงานวิจัยนวัตกรรม
ส�ำหรบัปี 2564 นี ้ภำยใต้กระทรวง อว. มีโครงกำรต่ำงๆ ถกูผลกัดนั

เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงคนควบคู่ไปกับกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีสำมำรถน�ำไปท�ำประโยชน์ให้กบัประเทศได้อย่ำงแท้จริง ท้ังนี ้จำกกำร
เปิดเผยของ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม กล่ำวว่ำ กำรขบัเคลือ่นงำนของกระทรวง 
อว.นัน้ จะปฏบัิตติำมนโยบำยของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรอุดมศกึษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
เป็นส�ำคญั โดยเน้นให้ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงและพฒันำบุคลำกรส�ำคญั
ของประเทศ ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี โท เอก และหลังระดับ
ปริญญำเอก ซ่ึงเป็นบุคลำกรส�ำคัญของประเทศ ควบคู่ไปกับกำรดูแล
เรื่องกำรวจิยัและนวตักรรม โดยโครงกำรท่ีเกดิขึน้จะเป็นโครงกำรท่ีแต่ละ
หน่วยงำนเชื่อมโยงกำรท�ำงำนเข้ำร่วมกัน
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มหาวิทยาลยัสูต่�าบล
ถือได้ว่า เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการสร้าง
โอกาสในด้านต่างๆ อย่างแท้จรงิ

“สิ่งส�ำคัญท่ีเรำต้องด�ำเนินกำร คือ 
ท�ำอย่ำงไรท่ีจะให้กำรพัฒนำท้ังเรื่องของคน 
องค์ควำมรู้ และกำรวิจัยนวัตกรรม สำมำรถ
ไปด้วยกัน หรือรวมกันแล้วสร้ำงให้เกิดพลัง
ท่ีแข็งแกร่งได้ ซ่ึงวิธีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ 
จะเป็นกำรท�ำผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ยกตวัอย่ำงเช่น 
โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบล
แบบบูรณำกำรมหำวิทยำลัยสู่ต�ำบล (1 ต�ำบล 
1 มหำวิทยำลัย) เป็นหนึ่งในโครงกำรที่เกิดจำก
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำรจะเชื่อมโยงกำรสร้ำงคน 
เพ่ือน�ำเอำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับใน
แต่ละพืน้ท่ี ซ่ึงโครงกำรนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนนิกำร 
หลงัคณะรฐัมนตรใีห้ควำมเห็นชอบเรยีบร้อยแล้ว”

 สร้างโอกาสให้พ้ืนที ่ผ่านโครงการ
มหาวทิยาลยัสูต่�าบล (1 ต�าบล 1 มหาวทิยาลยั) 

ส�ำหรบัโครงกำรมหำวิทยำลยัสูต่�ำบล (1 ต�ำบล 
1 มหำวิทยำลัย) โดยหลักกำรแล้ว จะเป็นกำร
ให้ทุกต�ำบล มีมหำวิทยำลัยเข้ำไปช่วยท�ำงำน
กับชุมชน โดยจะเป็นกำรน�ำองค์ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี นวัตกรรมของมหำวทิยำลยั หน่วยงำน
ภำยในกระทรวง อว. ตลอดจนหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ท้ังภำครฐัและเอกชนเข้ำไปช่วยพฒันำพืน้ท่ีระดบั
ต�ำบลในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท่องเที่ยว คุณภำพ
ชีวติ สิง่แวดล้อม และวสิำหกจิชุมชน ท้ังนี ้เบ้ืองต้น
ในปีแรกวำงเป้ำหมำยไว้ที่ 3,000 ต�ำบล โดยมี 
73 มหำวิทยำลัยที่จะลงไปท�ำงำนในพื้นที่ต่ำงๆ 
ภำยใต้งบประมำณ 10,629 ล้ำนบำท 

ในแต่ละพื้นท่ีจะมีบุคลำกรท่ีลงไปปฏิบัติ
งำนอยู่ที่ 20 คนต่อต�ำบล โดยทีมปฏิบัติงำนนี้
จะประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ 1.บัณทิตจบใหม่
ไม่เกิน 3 ปี จ�ำนวน 10 คน 2.นิสิตนักศึกษำที่
ก�ำลังศึกษำอยู่ จ�ำนวน 5 คน และประชำชน
ในพืน้ท่ีหรอืพืน้ท่ีใกล้เคยีง จ�ำนวน 5 คน โดยกลุม่
คนดังกล่ำวจะได้รับกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนท่ี
ส�ำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ทักษะด้ำนดิจิทัล ทักษะ
ด้ำนกำรเงิน ทักษะด้ำนสังคมและภำษำอังกฤษ 

ควบคู่ไปกับทักษะเฉพำะด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบักำรท�ำงำนในพืน้ท่ี ซ่ึงกำรน�ำเอำบุคลำกรลง
ไปท�ำงำนในพืน้ท่ีนัน้ๆ จะท�ำให้รบัทรำบถงึปัญหำ
และเข้ำถงึข้อมูลได้อย่ำงตรงจดุ ช่วยให้เกิดกำร
วำงแผนกำรด�ำเนินงำน เพื่อท่ีจะพัฒนำพื้นท่ี
ต�ำบลต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

“โครงกำรมหำวทิยำลยัสูต่�ำบล หรอื 1 ต�ำบล 
1 มหำวทิยำลยั ถอืได้ว่ำ เป็นโครงกำรท่ีก่อให้เกดิ
กำรสร้ำงโอกำสในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงแท้จรงิ ตัง้แต่
โอกำสท่ีจะได้เห็นถงึปัญหำของแต่ละพืน้ท่ี โอกำส
ท่ีจะได้ทดลองหรือหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำนัน้ๆ โอกำสเกดิกำรจ้ำงงำนในพืน้ท่ีเพิม่ข้ึน 
ตลอดจนโอกำสของผู้ปฏิบัติงำนท้ัง 20 คน 
ท่ีจะได้เข้ำไปช่วยสนบัสนนุกำรพัฒนำพืน้ท่ีนัน้ๆ 
และจำกจดุนีเ้อง ยงัสำมำรถขยำยผลไปสูก่ำรสร้ำง
ผูป้ระกอบกำรหน้ำใหม่  (Startup) ให้เกดิข้ึนได้ด้วย 

เพรำะจำกกำรท่ีเขำได้เห็นถึงปัญหำของพ้ืนท่ี 
อำจท�ำให้เกิดกำรต่อยอดเป็นโอกำสทำงธุรกิจ
ที่จะเข้ำไปช่วยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ นั่นเอง” 

 เดินหน้า TED Fund สร้างโอกาสปั้น 
Startup 

ไม่เพยีงแค่กำรสร้ำงโอกำสให้กบัพืน้ท่ีต�ำบล
ต่ำงๆ ท่ีท�ำผ่ำนโครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต�ำบล
เท่ำนั้น กระทรวง อว.ยังเดินหน้ำสร้ำงโอกำส
ของกำรผลักดันให้เกิดผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่
ท่ีขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม (Startup) 
ท่ีจะเป็นฟันเฟืองส�ำคญัของกำรเดนิหน้ำเศรษฐกจิ
ในโลกกำรค้ำยุคใหม่อีกด้วย 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์กล่ำวเสริมว่ำ ส�ำหรับ
นิสิตนักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่ บัณฑิตจบใหม่ 
หรอืแม้กระทัง่ผูท้ีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมหำวทิยำลยัสูต่�ำบล 
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หากมีความต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ กระทรวง อว.ได้จัดเตรียมโครงการรองรับ
ไว้แล้ว นัน่คอื โครงการยวุวิสาหกจิเริม่ต้น (Youth 
Startup Fund) ซ่ึงด�าเนินงานผ่านทางกองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(TED Fund) หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการ
สนบัสนนุเงนิทุนและองค์ความรูโ้ดยทางกองทุนฯ 
มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้เกิดการพัฒนาเยาวชน
ในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ 
เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะน�าประเทศ
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการยุววิสาหกิจ
เริ่มต้น จะเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท 
เอก และบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ท่ีต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลองจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ 
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ให้เกิดเป็นนวัตกรรม
ทางธรุกจิ นวตักรรมสงัคม และนวตักรรมสร้างสรรค์

โปรแกรมที่ TED Fund จัดเตรียมไว้ให้ เป็น
ลกัษณะของทุนให้เปล่า มมีลูค่าทุนตัง้แต่ 100,000 
-1,500,000 บาท และเพื่อกระจายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
ในปีนี้ TED Fund ได้ด�าเนินการสรรหา
และคัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ จากเดิมมีเพียงแค่ 16 หน่วยงาน
เท่านั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ มีจ�านวน
เพิม่ขึน้เป็น 34 หน่วยงาน มีท้ังอุทยานวทิยาศาสตร์
ท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 
และรวมถึงบริษัทภาคเอกชนท่ีได้ตบเท้าเดินมา
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

“เครือข่ายเหล่านี้จะท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการบ่มเพาะ ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษา รวมถงึ
ช่วยบริหารโครงการท่ียื่นขอรับการสนับสนุนทุน
จาก TED Fund ดังนั้น หากนิสิตนักศึกษา และ
บัณฑิตจบใหม่ท่ีอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ีต้องการโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถใช้กลไก
เครือข่ายของ TED Fund ในการบ่มเพาะธุรกิจ
และยื่นขอรับการสนับสนุนได้”

นอกจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว TED 
Fund ยังมีภารกิจส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาผู้ประกอบการ (Startup) ให้เป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพด้วย จงึมกีารจดัด�าเนนิ
การหลกัสตูร “พฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการ
ทางเทคโนโลยี” เป็นประจ�าทุกปี ภายใต้หัวข้อ
อบรมต่างๆ เช่น การเชือ่มโยงธรุกจิด้วยเทคโนโลยี
และดิจิทัล การพลิกแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี และ
การพัฒนาและต่อยอดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 
โดยมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
ศกัยภาพ สามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัมาปรบัใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งสู่การพัฒนา
นวตักรรมเชิงพาณชิย์ท่ีประสบความส�าเรจ็ อีกท้ัง
การจัดอบรมยังก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะเป็นกลุ่มพลัง
ขับเคลือ่นเทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

นิสิตนักศึกษา
และบัณฑิตจบใหม่

ท่ีต้องการโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงนิทุน 
สามารถใช้กลไกเครือข่าย
ของ TED Fund
ในการบ่มเพาะธุรกิจ
และยื่นขอรับ
การสนับสนุนได้
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ส�าหรบัผูท่ี้สนใจท่ีจะเข้ามาในธรุกจิสตาร์ทอพั
และยังไม่มโีอกาสได้ดซีูรส์ีเรือ่งนี ้ลองอ่านบทความ
พรีวิวนี้ดูก่อนเพื่อจะได้เข้าใจโลกของสตาร์ทอัพ
ให้มากข้ึน

สตาร์ทอัพไม่ใช่การมารวมตัวกัน
ท�างานกลุม่เหมือนตอนเรยีน
มหาวทิยาลยั

ใครท่ีคดิว่าการท�าสตาร์ทอัพ คงไม่ต่างอะไรกบั
การท�างานกลุม่สมยัเรยีน ท่ีช่วยกนัคดิไอเดยีธรุกจิ
ใหม่ๆ  ออกมาพรเีซนต์หน้าช้ัน แต่โลกแห่งความจรงิ
ท่ีเสนอผ่านทางซีรส์ีท�าให้เห็นชัดเจนว่า การท�างาน
กลุม่กบัการท�าธรุกจิสตาร์ทอพัต่างกนัอย่างสิน้เชิง 
ทุกคนในทีมมหีน้าท่ีต้องรบัผดิชอบอย่างชดัเจน 
มีความอยู่รอดของบริษัทท่ีต้องแบกรับไว้ต่าง
จากในมหาวทิยาลยัท่ีเลวร้ายท่ีสดุก็ได้คะแนนต�า่

แต่ยังดีท่ีโลกของสตาร์ทอัพมีท้ังโครงการ 
Sandbox ให้ทดลองท�าธรุกจิ ตลอดจนโครงการ 
Accelerate และ Hackathon ท่ีเสมือนเป็นพีเ่ลีย้ง
ให้กบัสตาร์ทอพัเกดิใหม่ได้มโีอกาสเรยีนรูก้ารท�าธรุกจิ

การสร้างรายได้ส�าคญัไม่แพ้
เทคโนโลยี
พระเอกในเรือ่งมคีาแรก็เตอร์ท่ีมคีวาม

Pitching เพือ่ท่ีจะได้รบัเงนิทุนครัง้ต่อๆ ไป เพราะ
ธรรมชาตขิองสตาร์ทอพัมักจะมีผลประกอบการ
ขาดทุนไปจนกว่าจะได้รบัการระดมทุนในระดบัท่ี
สงูจนเกอืบเข้าตลาดหุ้น

สิง่นีส้ะท้อนว่า การท�าให้นกัลงทุนรูจ้กัและได้
เงนิทุน อาจเป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุกว่าการท�าธรุกจิ
จรงิเสยีอีก เพราะรปูแบบการพรเีซนต์ตลอดจน
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (ซ่ึงอาจจะสงูจนเกนิความจรงิ) 
อาจชนะใจนกัลงทุนมากกว่าตวัเลขผลประกอบการ
ทางธรุกจิกเ็ป็นได้

Co-founders คอืคนทีส่�าคญัทีส่ดุ
สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนให้ความส�าคัญคือ 
บทบาทของผูร่้วมก่อตัง้ หรอื Co-founders 

เพราะหลายครัง้ท่ีธรุกิจพอเริม่เดนิหน้าไปได้ มัก
เกดิความขัดแย้งในกลุม่ผูร่้วมก่อตัง้จนท�าให้ธรุกจิ
ประสบปัญหา

บทเรยีนกค็อื การตกลงบทบาทหน้าท่ี ตลอด
จนเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วม
ก่อตั้ง ถือเป็นสิ่งที่ต้องตกลงกันอย่างชัดเจนไว้
ก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมาและท�าให้
ธรุกจิไม่สามารถเดนิต่อไปได้

แม้ว่าโลกของสตาร์ทอัพจะไม่ได้สวยงามเพียง
ด้านเดยีว แต่สิง่ท่ีซีรส์ีเรือ่งนีน้�าเสนอเช่นกนัคอื 
“แรงบันดาลใจ” ส�าหรบัผูท่ี้มีฝันในตวัเอง ลองชม
เรือ่งนีด้รูบัรองว่าได้ท้ังความรู้ ความสนกุ และ
ก�าลงัใจอย่างแน่นอน 

ผูท้ีเ่ป็นคอซรีส์ีเกาหลหีรอือยูใ่นวงการสตาร์ทอพัน่าจะมโีอกาสได้รบัชมซรีส์ีเรือ่ง START-UP 
นอกจากการน�าเสนอเรื่องราวที่สุดดราม่าแล้ว สิ่งหน่ึงท่ีเป็นจุดเด่นของเรื่องน้ีคือ การน�าเสนอ
เรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพออกมาได้อย่างสมจริงเป็นอย่างมาก

เป็น Nerd ในตวัเองท่ีสงูมาก พดูง่ายๆ คอืเป็นผู้
ท่ีหลงใหลในเทคโนโลยแีละมีความช�านาญในการ
พฒันาเทคโนโลยขีองตวัเอง ท�าให้ในช่วงแรกถกู
ปฏเิสธเงนิลงทุนเนือ่งจากถกูมองว่าเป็นเทคโนโลยี
ท่ีดแีต่มองไม่เห็นโอกาสในการหารายได้

นี่คือบทเรียนส�าคัญของการท�าสตาร์ทอัพ
เทคโนโลยีท่ีดท่ีีสดุอาจไม่ได้ตอบโจทย์ทางธุรกจิ
เสมอไป

การท�าทกุอย่างให้ได้เงนิระดมทนุ
อาจส�าคัญกว่าการท�าธุรกิจจรงิเสยีอกี
ในเรื่องพระเอกและนางเอก รวมถึง

พระรองได้ตัง้เป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องได้รบั
เงินทุนสนับสนุนจากนักลงทุน และเมื่อได้รับ
เงนิทุนก้อนแรกไปแล้วสิง่ท่ีต้องท�าต่อไปกค็อืการ 

ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ซีรีส์ที่สะท้อนโลกแห่งความจริงของ
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เพราะเตบิโตมากบัโรงแรมขนาดเลก็ ซ่ึงเป็น
ธุรกิจของครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ ท�าให้ 
ธีรวัจน์ เรืองไรรัตนโรจน์ แห่งบริษัท ดิจิตอล
เบย์ ฮอสปิแทลิตี้ จ�ากัด เห็น Pain Point 
ในการท�าธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การตั้งราคาห้องพกัทีม่คีวามผนัแปรสูง จึงคดิ
น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ตามประสาคนรุ่นใหม่ 

ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มักจะจ้างคน
และซ้ือระบบจากต่างประเทศมาบรหิารจดัการ
ราคาห้องพัก แต่ส�าหรับโรงแรมขนาดเล็ก
และขนาดกลางท่ีมีทุนรอนจ�ากัด จะใช้วิธี
หาข้อมูลคู่แข่งในท�าเลใกล้เคียง จากนั้นก็ใช้
ประสบการณ์ท่ีมีในการเปรียบเทียบ ก่อนจะ
ตั้งราคาห้องพักที่คิดว่าเหมาะสมออกมา 

“ความท้าทายของคนท�าธุรกิจโรงแรมคือ 
จะตัง้ราคาอย่างไรให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อให้โรงแรมสามารถท�าก�าไรได้
มากท่ีสุด สิ่งท่ีต้องพิจารณาคือ ต้นทุนของ
โรงแรม ความสามารถในการจ่ายของลูกค้า 
และราคาของคู่แข่ง ถ้าไม่มีข้อมูลท่ีครบถ้วน
และมากเพียงพอ บวกกับการประมวลผล
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการก็อาจ
พลาดโอกาสในการสร้างรายได้เอาได้”

เม่ือโลกขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ในฐานะ
บริษัทสตาร์ทอัพท่ีให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน
การท่องเท่ียว การบริหารจัดการโรงแรม
และห้องพักแบรนด์ BedBaker ธีรวัจน์เห็น
ความจ�าเป็นในการพฒันาระบบการตัง้ราคาข้ึน
มาใช้งาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
พฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

RateBaker
ระบบตั้งราคาห้องพักโรงแรม ฝีมือสตาร์ทอัพไทย

“ประโยชน์ท่ีเจ้าของโรงแรมจะได้รบัแน่นอน
คอื รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ประหยัดเวลาในการท�างาน 
และต้นทุนท่ีลดลง โดยไม่ต้องใช้เงินหม่ืน
จ้างพนักงานมาดูแล เพียงใช้ระบบของเราที่มี
ราคาหลักพันเท่านั้น ซ่ึงเราพยายามพัฒนา
ระบบให้ใช้งานง่าย เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการยอมรบั
ปรับใช้เทคโนโลยี และก้าวสู่การท�า Digital 
Transformation อย่างมั่นใจไปด้วยกัน” 

อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 หากสถานการณ์คลีค่ลายไปในทางท่ีดี 
คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยว ธีรวัจน์มั่นใจว่า 

ผู้ให้บริการห้องพัก
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีสัดส่วนถึง

       70%
ของโรงแรมทั้งหมดในประเทศ
จะสนใจใช้งานและได้รับประโยชน์
สูงสุดจากระบบ RateBaker

ซ่ึงน่ันจะส่งผลดต่ีอการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิประเทศในท้ายทีส่ดุ 

(TED Fund) มาช่วยผลักดันจนได้ผลลัพธ์
ออกมาเป็น RateBaker ระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์การตัง้ราคาขายห้องพกัส�าหรบัโรงแรม
ขนาดเลก็และขนาดกลางให้เกิดรายได้สูงสุด 

ระบบ RateBaker นั้นจะช่วยเก็บข้อมูล
การเคลื่อนไหวราคาห้องพักของโรงแรม
ในตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวม
การแข่งขันทั้งหมด จากนั้นระบบจะน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์ผ่าน Machine Learning ก่อนจะ
แนะน�าให้ผูป้ระกอบการวางแผนและปรบักลยุทธ์
ราคาห้องพกัให้เหมาะสมกบัดมีานด์และซัพพลาย
ในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น หรือคาดการณ์เพื่อ
ตั้งราคาห้องพักล่วงหน้าได้  

“RateBaker จะท�าให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ท่ีเป็น SME บรหิารจดัการราคาอย่างมืออาชีพ 
เช่น แนะให้ลดราคาในระดบัท่ีเหมาะสมในช่วง 
Low Season เพื่อท่ีโรงแรมจะสามารถขาย
ห้องพักได้มากท่ีสุด และลดการเสียโอกาส
ในการปล่อยห้องพกัให้ว่าง ขณะเดยีวกนักเ็ตอืน
ให้ปรับราคาให้สูงขึ้นในช่วง High Season
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จอง-เช่ารถตู้ง่ายๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา

ด้วยไลฟ์สไตล์ของการช่ืนชอบเดินทาง
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ที่แต่ละครั้งของการ
ไปเยี่ยมเยือนจะอาศัยระบบขนส่งมวลชน
ในการน�าพาไปยังจดุหมาย บวกกบัประสบการณ์
ท่ีเจอเข้ากับตัวเอง เมื่อครั้งต้องพ่ึงรถตู ้
สาธารณะ ที่ไม่เพียงต้องรอนาน แต่เมื่อรถมา
ถึงกลับไม่มีท่ีนั่ง จนต้องหันไปเดินทางด้วย
รถโดยสารประเภทอื่นแทน แถมเสียค่าใช้จ่าย
ที่สูงขึ้น 

จากสิง่เหล่านีไ้ด้ปลกุไฟในตวัของนกัพฒันา
ซอฟต์แวร์อย่าง แสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกตแวน บุ๊คกิ้ง 
จ�ากัด ให้ลุกขึ้นมาคิดค้นและเปิดตัว GetVan 
Booking แอปพลิเคชันจอง-เช่ารถตู้ เพื่อ
การนัตกีารมีท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร โดยไม่ต้องมา
แย่งชิงกันแบบเก้าอี้ดนตรีอีกต่อไป

“GetVan Booking เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้
งานได้ทั้งแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อ
เป็นตัวกลางและอ�านวยความสะดวกในการ
จองท่ีนั่งให้กับผู ้เดินทางโดยรถตู้โดยสาร

แม้ผู้คนจะเริ่มคุ้นชินกับการจองมากข้ึน 
แต่ยังมีอีกไม่น้อยท่ียงัไม่เข้าใจว่า ท�าไมต้องท�า 
โดยเฉพาะส่วนของซัพพลายหรอืฝ่ังของวนิรถตู้
ท่ีแสงดาวบอกว่าเป็นความท้าทายอยู่ไม่น้อย
ในการต้องสือ่สารให้เข้าใจ และเห็นภาพว่าการ
มีบริการเช่นนี้ดีอย่างไร 

“การจองตั๋วรถตู ้ก็เหมือนกับการจอง
ตั๋วหนังท่ีท�าให้คุณรู ้ถึงช่วงเวลาท่ีแน่นอน 
แม้ยังคงต้องรอ แต่เวลาในการรอจะลดลง 
มีที่นั่งและได้รถที่จะเดินทางแน่ๆ ในส่วนของ
รถตู้ก็สามารถเห็นดีมานด์ของคนท่ีจองว่า 
ช่วงเวลาไหนคนเยอะ ช่วงไหนต้องเพิ่ม
การสแตนด์บาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการและบริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้น เรียกว่า 
Win-Win ทั้งสองฝ่าย ที่ส�าคัญแอปฯ ยังเชื่อม
กับแอปฯ Police i lert u ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้ง
ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของรถตู้ที่นั่งไปได้” 

ท้ังนี้ การได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(TED Fund) นับเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญท่ี
ท�าให้ผู้ก่อตั้งรายนี้ สามารถก้าวเข้าสู่การเป็น
เจ้าของแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเต็มตัว 
และมองไปถึงการขยายเส้นทางไปยังแนว
ชายแดน การเพิ่มการรองรับภาษาที่ 3 อย่าง
ภาษาจีนของตัวแพลตฟอร์ม และการเพิ่ม
ดีมานด์จ�านวนผู้ใช้จากท่ีตอนนี้มีอยู่วันละ
ประมาณหนึ่งพันคนให้มากขึ้นในอนาคต  

GetVan Booking
ประจ�าทาง รวมถึงการเช่ารถตู ้โดยสาร
ไม่ประจ�าทางในการเดนิทางท่องเท่ียว นอกจากนี้ 
ยังมีบริการรับ-ส่งสนามบิน

โดยมีเส้นทางการเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปยัง
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ครอบคลุม

60–70%
ของเส้นทางรถตู้ทั้งหมด

ผูโ้ดยสารสามารถท�าการช�าระเงนิได้หลากหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น e-Payment, QR Code 
บัตรเครดิต หรือช�าระผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆ 
ท้ังนี ้ในส่วนของเวบ็ไซต์ยงัสามารถท�าการจอง
และซ้ือตัว๋รถบัส บขส.ออนไลน์ได้ โดยฟีเจอร์นี้
จะถูกน�าไปเพิ่มในแอปฯ เช่นเดียวกันภายใน
ต้นปีนี้”
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ทุนอดุหนุนแบบให้เปล่า เพือ่น�าไปพฒันาต้นแบบ 
(Mockup) และแผนธรุกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการ
บ่มเพาะของเครอืข่ายร่วมพฒันาผู้ประกอบการ 
(Certified Incubator) ทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก 
TED Fund

ภายใต้เงือ่นไข
1. เป็นสมาชิกของเครอืข่ายร่วมพฒันา
    ผูป้ระกอบการ (Certified Incubator) 
2.ระยะเวลาด�าเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน 
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสดัส่วนร้อยละ 100

Ideation Incentive
Program

ทุนมูลค่า
100,000 บาท

Incubator Incentive 
Program

 ทุนมูลค่า
1,500,000 บาท

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อน�าไปพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) โดยการบ่มเพาะของ
เครอืข่ายร่วมพฒันาผูป้ระกอบการ (Certified 
Incubator) ท่ีได้รบัการรบัรองจาก TED Fund

ภายใต้เงือ่นไข
1. เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนา
    ผู้ประกอบการ (Certified Incubator)
2. ระยะเวลาด�าเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90
   ของมูลค่าโครงการ

PROVE OF CONCEPT – POCIDEATION (IDEA)

คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
 ผูป้ระกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสญัชาตไิทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผูถื้อหุ้นในนิตบุิคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น

นักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรอืส�าเรจ็การศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นบัจนถึงวันท่ียืน่ขอรบัการสนบัสนุนทนุ จะต้องมีสดัส่วนการถือครองหุ้น
ในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหน่ึงในกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามของนิตบุิคคล

หมายเหตุ 
ผูป้ระกอบการสามารถเลอืกขอรบัการสนับสนุนได้เพยีงครัง้ละ 1 โปรแกรมเท่าน้ัน และจะต้องเป็นโครงการทีไ่ม่ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ เว้นแต่ทุนน้ัน
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ซ�า้ซ้อนกับค่าใช้จ่ายของโครงการท่ีขอรบัทุนจาก TED Fund

 ผู้ประกอบการทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษา
ซึง่มีสญัชาตไิทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบัน
การศึกษา ระดบัปรญิญาตรี ปริญญาโท หรอืปรญิญาเอก 
หรอืจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึง่ต้องเป็นสมาชกิ
ของเครอืข่ายร่วมพฒันาผูป้ระกอบการ (Certified 
Incubator) 

ช่องทางการย่ืนข้อเสนอโครงการ

สมคัร POC สมคัร IDEA

เปิดรบัสมคัร
ข้อเสนอโครงการ

GRAN
PROGRAM

FUND

YOUTH 

โดย กองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

โครงการ

ยุววิสาหกิจเริ่มต้น

ปี 2564

20212021

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 รายชื่อเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

 innovation Lab
Program

 ทุนมูลค่า
500,000 บาท

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อน�าไป
ซือ้บรกิารด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
จากห้องปฏบัิติการของมหาวิทยาลยั/
สถาบันวิจยัท้ังภาครฐัและเอกชน

ภายใต้เงือ่นไข
1. ระยะเวลาด�าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสดัส่วนไม่เกิน
    ร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ

University Seed Grant
Program

ทุนมูลค่า
750,000 บาท

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อน�าไป
พฒันาต้นแบบ (Prototype) ซึง่เป็นการ
พิสจูน์ความคิดใหม่ท้ังทางด้านเทคโนโลยี
และธุรกิจ

ภายใต้เงือ่นไข
1. ระยะเวลาด�าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกิน
    ร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ
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จดักจิกรรม CSR อนุรกัษ์พันธุเ์ต่าทะเล

ผนึกก�าลังปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่

TED Fund ผนึกก�าลังมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมหน้าใหม่ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วประเทศ ผ่านการประชุม
ช้ีแจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการและการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุว
วิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) 

TED Fund น�าทีมพนักงานจัดกิจกรรม CSR อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พร้อมบริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการ
ท�ากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อยกระดับจิตใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ 

เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี

TED Fund จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยี” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการ สู่การพัฒนานวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ
ให้ก้าวหน้าตามนโยบายรฐับาลในการขับเคลือ่นฐานเศรษฐกจิ 
ด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุนทุน
จากโครงการเข้าร่วมอบรมกว่า 50 โครงการด้วยกัน  

11TED News
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