
ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๖๔๙ ประจำ�วันที่ ๑๕ สิงห�คม ๒๕๖๕

 กองทุนพัฒน�ผู้ประกอบก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) ระหว่�งสำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่�ยร่วมพัฒน�ผู้ประกอบก�ร (TED 
Fellow) จำ�นวน ๑๘ หน่วยง�นทั่วประเทศ หวังบ่มเพ�ะ พร้อมให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�ร
เงินทุนวิจัย และพัฒน�ต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์
 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน

การร่วมลงทุนและสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำาเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถ

นำาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทางกองทุนฯ ได้ดำาเนินการสรรหาและจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) รายใหม่ 

จำานวน ๑๘ หน่วยงาน แบ่งเป็น สถาบันการศึกษา จำานวน ๙ หน่วย บริษัทเอกชน จำานวน ๗ หน่วย และหน่วยงานในกำากับภาครัฐ จำานวน 

๒ หน่วย จากเดิมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ว ๓๔ หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ
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และเอกชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระจายอยู่

ทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถใช้บริการเครือข่ายฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ

เริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และรวมถึงยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำาหนดจัดสรรเงินสนับสนุน

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ๑. โปรแกรม 

IDEA (Ideation Incentive Program) ให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญา ตรี โท เอกหรือบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี เพื่อนำาไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๒. โปรแกรม 

POC (Proof of Concept) ให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐ บาท แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อยอดงานวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองทุนฯ 

ได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนผู้ประกอบการไว้กว่า ๓๐๐ ล้านบาท โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยเร่งสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า ๔๐๐ โครงการ

 “TED Fund เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่

สนใจในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้พัฒนาแนวคิดหรือไอเดียในเชิงธุรกิจที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงยังสามารถเข้าถึง

แหล่งทุนเพื่อนำาไปพัฒนาธุรกิจต้นแบบให้เกิดการบริหารจัดการ และขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริงเป็นรูปธรรม” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

. ด้าน ดร.ช�ญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดก�รกองทุนพัฒน�ผู้ประกอบก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยว่า ภายหลังการจัดตั้ง

เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้รับข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจ

เริ่มต้น (TED Youth Startup) เข้ามากว่า ๒,๐๐๐ ข้อเสนอโครงการ และการยื่นข้อเสนอโครงการนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้กระจุกตัวอยู่

ในเฉพาะภาคกลาง หรือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น แต่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมา TED Fund

ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ผ่านความร่วมมือกับ

หน่วยงาน TED Fellow ไปทั้งสิ้น จำานวนกว่า ๔๓๕ โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า ๒๙๓ ล้านบาท และจากการสนับสนุนทุน

ดังกล่าว TED Fund ได้ทำาการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการท่ีผ่านการสรรหาและบ่มเพาะโดย

เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางส่วน ผลปรากฎว่า เราสามารถสร้างมูลค่า

เพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมรวมตลอดระยะเวลาดำาเนินงานได้กว่า ๒๕๒ ล้านบาท ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนาม 

MOU ร่วมกันในครั้งนี้

 ทั้งนี้ “พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) เครือข่�ยพัฒน�ผู้ประกอบก�ร (TED Fellow) ประจำ�ปี ๒๕๖๕” 

กำาหนดจัดข้ึนเม่ือวันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Eternity Ballroom ช้ัน ๑ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์

กรุงเทพฯ
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 เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก

เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร

อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เปิดเผยระหว่างการไปราชการ ณ ราชอาณาจักร

กัมพูชา ว่าได้เข้าหารือกับ ฯพณฯ อิท สัมเฮง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรม

วิชาชีพกัมพูชา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสอง

กระทรวง และอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงพนมเปญเข้าร่วม
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เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓   เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษ�
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย   นายวันนี นนท์ศิริ     
กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์   นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ นายกรภัทร์ จิตต์จำานงค์ 
นายปวีณ ควรแย้ม    นายจรัส เล็กเกาะทวด  นางสาวอินทิรา บัวลอย  
ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำากัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: art.progress@hotmail.com

www.ops.go.th

 รมว.อว. กล่าวว่า ตนได้รู้จักกับท่าน

รัฐมนตรีอิท สัมเฮง มาก่อนแล้ว ครั้งนี้จึงเป็น

การเย่ียมเยือนฉันท์มิตร และหารือรายละเอียด

ความร่วมมือ โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญคือพัฒนา

บุคลากรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความ

เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

โดย ได้แจ้งว่า อว. ได้ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา

อย่างก้าวกระโดด เช่น โครงการพัฒนาทักษะ

กำาลังคนของประเทศ หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง

ระยะสั้น หรือ Non-degree เพื่อให้สามารถ

ทำางานได้ทันที และสอดคล้องกับการทำางานในยุค

อุตสาหกรรม ๔.๐ โดย อว. ยินดีถ่ายทอดแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนาทักษะให้กับกัมพูชาในสาขาท่ีต้องการ 

รวมท้ังสามารถให้ผู้เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยไทย

ช่วยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับครูอาชีวศึกษา 

และให้นักศึกษากัมพูชาเข้าเรียนในประเทศไทย

โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้าน

การผลิตครูอาชีวศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าฯ ทั้ง ๓ แห่ง 

 ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง

อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า อว. พร้อมจะสนับสนุน

การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ให้นักศึกษา

ชาวกัมพูชา มาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ซึ่งจะเป็นการร่วมกันสร้างบุคลากรของภูมิภาคที่มี

ความเช่ียวชาญในระดับสูง ผ่านทุนการศึกษา

รวม ท้ั งยินดี สนับสนุนการจั ดอบรมระยะสั้ น

ในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของบุคลากรของ

กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา 

และร่วมผลักดันการสร้างกลไกในการขับเคลื่อน

ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
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