MDES News Update

ประจาวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

50 Startup สมาชิก GEN จาก 10 ประเทศภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ตอบรับ
เข้าร่วมงาน “Thailand Bigbang 2017”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แถลงผลสรุปจากการเข้าร่วมการประชุม Global Entrepreneurship Congress (GEC2017)
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
โดย Global Entrepreneurship Network (GEN) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการและมีสมาชิกใน 160 ประเทศทั่วโลก ยินดีให้การสนับสนุน
การจัดงาน “Thailand Bigbang 2017” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6–9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยจะมีการสนับสนุนในด้านการจัดทาคู่มือกลยุทธ์สาหรับ
ผู้ประกอบการ การให้คาปรึกษา และการจัดการแข่งขันสาหรับ Startup นอกจากนี้
ผู้แทน GEN จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
ปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017”
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา นิวซีแลนด์ อินเดีย รวมถึงไต้หวัน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ได้พร้อมใจจะรวมตัวกันในงานฯ ซึ่งจะมี 50 Startups ชั้นนา พร้อมทั้ง 20 Mentors
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Thailand Food
มืออาชีพจากกลุ่มประเทศดังกล่าว
Innovation Forum 2017” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อาหารไทย
เข้าร่วมกิจกรรมในงานฯ เพื่อร่วมสนับสนุนธุรกิจ Startup ในไทยและเอเชียด้วย
สู่ตลาดโลกอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร?” ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs
และ Startup พบปะกับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับการนาเสนอ
ตัวอย่างความสาเร็จของผู้ประกอบการในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารนับมีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกอาหาร
เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดยสถาบันอาหาร
คาดว่าตัวเลขการส่งออกอาหารปี 2560 จะมีมูลค่าประมาณ 1,050,000 ล้าน
บาท ซึ่งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอาหารได้อีกเป็นจานวนมาก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชน
ท้องถิ่น”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานและมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม
เศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น”ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนา
ภารกิจบูรณาการสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเร่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ภาคประชาชนผ่านโครงการ “ความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชน
ท้องถิ่น” สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้าน
หนองงูเหลือม จังหวัดปราจีนบุรี
พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีส่งมอบโครงการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
โครงการฯ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ IT พร้อมด้วย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและพนักงาน CAT อาจารย์และนักเรียนร่วมในงาน
ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม
มีหลักโภชนาการที่ดี เสริมสร้างสุขภาพอนามัย พร้อมกับพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของ
นักเรียนในโรงเรียน
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สัมมนาวิชาการ "วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560"
กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560
ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และพระปรีชาสามารถที่ทรงนาความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยามาช่วยประชาชนตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ นอกจากนี้ มีการจัด
เสวนาและนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่องที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกาหนดไว้ในปีนี้ว่า
“Understanding Clouds” การนาเสนอผลงานและความก้าวหน้าของกรม
อุตุนิยมวิทยาในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารดิจิทัลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่
การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน Web API กรมอุตุนิยมวิทยา
โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ

โครงการโทรศัพท์หมายเลข 9
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับบริษัทบีบีดีโอ กรุงเทพ จากัด จัดทาโครงการ “โทรศัพท์หมายเลข 9”
เพื่อน้อมนา 9 คาสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้คนไทยทุกคนได้รับฟังผ่านระบบบันทึกเสียง
ทางโทรศัพท์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักแสดง พิธีกรและนักร้องชื่อดัง ซึ่งถือเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการดาเนินชีวิตตามคาสอนของพ่อ
มาเป็นผู้ให้เสียงในแต่ละคาสอน จานวน 9 คน ได้แก่ คุณหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา, คุณนก สินจัย เปล่งพาณิชย์, คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เกต,
คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา, คุณตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ, คุณวู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา, คุณป๊อด ธนชัย อุชชิน, คุณกอล์ฟ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก
(กอล์ฟ Fukking Hero) และคุณเต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ทั้งนี้ สามารถรับฟังคาสอนของพ่อทั้ง 9 คาสอน พร้อมร่วมน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและบันทึกเสียงลงในระบบผ่านช่องทางโทรศัพท์ได้ โดยกดหมายเลข 009 999
แล้วโทรออก หรือ โทรหมายเลข 1800-018-009 ซึ่งสามารถโทรได้ทั้งจากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้บริการ

