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ผู้จัดการสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรม
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ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย และกรรมการ/ผู้อานวยการเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่
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คุณนริสา สมุทรสาคร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ (สวทช.)
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Impact Media
Ketawa Stylish hotel and Pet Friendly Kafe
Wisdom Lanna Co.,Ltd.
ตัวแทนSoutheast Asian Creative Cities Network / แฮนด์เมด-เชียงใหม่
Pop Hobby Craft
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประชุม
1. เรื่องเพื่อทราบ
1.1 คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้ – สตาล์ลิ่ง สรุปการประชุมและขอที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองบันทึกการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมา หากผู้แทนท่านใดประสงค์จะแก้ไขเนื้อหา ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในสัปดาห์ถัดไป
2. ชี้แจงความก้าวหน้าของเมืองเชียงใหม่กับการพัฒนาเมืองด้าน ICT / Digital / Smart City
2.1 คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงความก้าวหน้าของเชียงใหม่ กับการ
เป็น Smart City (ในประเทศไทยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนาร่องในการผลักดันให้เป็น Smart City โดยเกิด
จากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี) โดยขณะนี้กาลังดาเนินการทบทวนความพร้อมด้าน
ต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา และร่วมผลักดันต่อไป
2.2 คุณ พงศ์ศักดิ์ อริย จิ ต ไพศาล ส านั กงานส่งเสริม อุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ หรือ SIPA แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ

มติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสองเมืองที่เป็น Smart City โดยมีจังหวัดภูเก็ตนาร่อง

จากการร่วมสัมมนาดูงาน Smart City ที่ประเทศเกาหลี เกิดความร่วมมือระหว่าง ไทย-เกาหลี ภายใต้
โครงการ International ICT Volunteers คื อ นั ก ศึ ก ษาด้ า น IT ประเทศเกาหลี จ ะเข้ า มาช่ ว ยเรื่ อ ง
การศึกษาด้าน IT ในเชียงใหม่เป็นเวลา 2 เดือน และจัดกิจกรรม workshop ด้าน Smart City รวมถึง
เกิดความร่วมมือเรื่อง Start up จากหลายๆ เมืองโดยเฉพาะเมืองซังนัม ประเทศเกาหลี

ประชาสั ม พั น ธ์ SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center ให้ บ ริการ Clinic
Software สาหรับ SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานแบบไม่มีค่าบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ธุ ร กิ จ เปิ ด พื้ น ที่ Co-Working Space/ Matching Space Meeting Room มี โ ดม 360 องศา (Full
Dome)Showcase Digital Content Experiences ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ จั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ ให้ บ ริ การแก่ป ระชาชน
ทั่วไป ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รวมทั้งโครงการ Total Digital Service กับการส่งเสริมให้ SMEs ใช้
เทคโนโลยีในธุรกิจของตนเอง
2.3 คุณสาเริง ไชยเสน หัวหน้าสานักงานจังหวั ด เชียงใหม่ กล่าวเสริมในประเด็น ของการที่หลายภาคส่ ว นจะ
สามารถร่วมต่อเติมและร่วมดาเนินการให้เชียงใหม่เป็น Smart City กันได้อย่างไร โดยกระทรวงICT เป็นข้อ
ต่อใหญ่ของการพัฒนา ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจะร่วมมือกันอย่างไร รวมถึงฝากให้ แต่ละภาคส่วนคิดต่อ
เพื่อนาไปสู่แผนปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อเชียงใหม่
2.4 คุณภวิศ เกษสุข กล่าวถึงความพร้อมและจุดแข็งของเมืองเชียงใหม่ ที่เหมาะกับการเป็น Creative City ด้วย
โครงสร้างพื้นฐาน คนที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ และบรรยากาศ ที่ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเห็นว่า
เชี ย งใหม่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของคนที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการท างาน Creative โดยอยากให้ ม องเชี ย งใหม่ ใ นมุ ม ที่
เปลี่ยนไป พร้อมกับมุ่งหวังให้จังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศได้รู้จัก เชียงใหม่ในฐานะของแหล่งของคนที่ทางาน
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ด้าน Creative Digital ด้วยเหตุนี้จึงรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ Northern Digital Enterprise
Association - NDEA ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา ด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ การนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไทยมาใช้ ส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริม
ให้ธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือได้รับการเชื่อถือยอมรับ
2.5 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศั ก ดิ์ อุ ทั ย ชนะ รองผู้ อ านวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์ว่าแท้จริงแล้วได้มุ่งเน้นเรื่องของ Digital Content และ IT Software มาตั้งแต่ก่อตั้ง โดย
นาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มาเชื่อมโยงด้วย และแจ้งความก้าวหน้าของกิจกรรมที่อุทยานฯ ดาเนินการอยู่
คือ

อาจจะมีโ ครงการความร่ว มมื อระหว่ างเชียงใหม่ และเมื องโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการร่วมมือกัน
พัฒนาการเป็น Smart City

อุทยานฯ ทางานร่วมกับภาคส่วนเอกชน SMEs และ Start Up ในการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ
หลากหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี และ IT

โครงการที่ร่วมกับ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช) คือการร่วมพัฒนาและสร้าง Start Up 240 ราย
และทาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 1,200 ล้านบาท ภายใน 4 ปี และสร้างพื้นที่ทางานร่วมด้าน
เทคโนโลยี คือ The Brick โดยชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการให้
เป็นระบบมากขึ้น และให้เห็นความสาคัญว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องอยู่ในทุกภาคส่วน
3. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ผ่านมา
3.1 คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้ – สตาล์ลิ่ง

Southeast Asian Creative Cities Network (SEACCN) หรือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยจะจัดให้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่
สร้างสรรค์ ประเทศไทย จอร์จทาวน์ เมืองปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย และ
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งขณะนี้กาลังศึกษาความเป็นไปได้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Creativity X Connect International Forum 2015 / 5 Year Creative ChiangMai Anniversary /
5th Southeast Asian Creative Cities Network Forum & ChiangMai Design Awards 2015 จัด
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ TCDC เชียงใหม่ ถือเป็นการเฉลิมฉลองเชียงใหม่สร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี
และการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการมอบรางวัลงานออกแบบของเชียงใหม่ซึ่งจัดอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 4 พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ครบรอบ 5 ปี เชี ย งใหม่ ส ร้ า งสรรค์ (ร่ ว มจั ด ท าโดย
DecoModa) โดยได้รวบรวมผลงานของเชียงใหม่สร้างสรรค์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ใน
เว็บไซต์http://www.creativechiangmai.com/reports/CCM5YearBook-E.pdf

TEDx ChiangMai 2016 จัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีที่
5 ของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน และรับชมผ่านทางออนไลน์ กว่า 900,000 คน ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อมาเข้าร่วมงานโดยตรง และบัตรสาหรับนักศึกษา เพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านสื่อ City Life ก็นิยามงานนี้ว่าเป็น เพชรยอดมงกุฏของ
เชียงใหม่ ด้วยกลุ่มคนจัดงานที่เป็นอาสาสมัคร และเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานที่
น่าจับตาของคนไทย ติดตามรายละเอียดและชมคลิปของงานได้ที่ http://www.tedxchiangmai.com/
3.2 Handmade ChiangMai โดยคุ ณ เปรมฤดี กุ ล สุ : โครงการนี้ เ ริ่ ม จากความร่ ว มมื อ ของ British Council
เชียงใหม่ และเชียงใหม่สร้างสรรค์ ซึ่งสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) เป็น
สมาชิกของเชียงใหม่สร้างสรรค์ และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมโดยตรง จึง ได้รับโอกาสในการ
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เข้ามาร่วมทาโครงการนี้ อีกทั้ง แฮนด์เมด-เชียงใหม่ ยังประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Creative Craft Tourism
โดยงานหัตถกรรมไม่ใช่เป็นแค่เพียงผลิตภัณฑ์ แต่งานหัตถกรรมยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้กับ
นักท่องเที่ยว หรือผู้อื่นได้ จากการดาเนินงานแฮนด์เมด-เชียงใหม่ ซึ่งทาให้เกิดโครงการต่อยอดอีกเช่น Craft
Connect! และเครือข่า ยเมื องสร้า งสรรค์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต้ (SEACCN) ซึ่ ง ท าให้ เห็ น ว่ า เชี ย งใหม่ มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในทิศทางหรือช่องทางที่เหมาะสม โครงการเหล่านี้จะ
เข้ามาช่วย ส่งเสริมเรื่องงานหัตถกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้นาเสนอสิ่งที่เชียงใหม่มีอยู่ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดิบ การออกแบบ และการทาการตลาด
3.3 Craft Connect! โดย Ms.Ndezhda Zdravkova : Craft Connect! เป็ น โครงการต่ อ ยอดจากการด าเนิ น
โครงการแฮนด์เมด-เชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก GIZ ประเทศเยอรมนี โดยเปิดพื้นที่ให้นัก
ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ ได้ทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ
จัดworkshop ที่เชียงใหม่ และเมืองเซบู ฟิลิปปินส์ โดยผู้ประกอบการงานหัตถกรรมและนักออกแบบทั้ง 2
เมือง ได้ร่วมพัฒนาแนวคิดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โอกาสการเข้าถึงตลาดยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน และ
เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ผลิต และนักออกแบบของทั้ง 2 ประเทศ และจะขยายในกลุม่
ประเทศอาเซียน
3.4 ChiangMai Design Award Product Development โดยคุณ ตุ ล ย์ เล็ กอุ ทั ย DecoModa กล่ า วถึง การต่ อ
ยอดจากโครงการ ChiangMai Design Award ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ นั ก ออกแบบที่ มี ผ ลงานการ
ออกแบบที่ มีนวัตกรรม มีความน่าสนใจ และการออกแบบที่ดี โดยจัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลตอบรับและความ
ต้องการของผู้ประกอบการคือ อยากได้ความรู้ แนวทางการพัฒนาผลงาน หรือบรรจุภัณฑ์ จึงเกิดเป็นโครงการ
CDA Product Development โดยเชิญผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาร่วมสัมมนา และจัดหาผู้ เชี่ยวชาญ
นักออกแบบ ทั้งจากเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และต่างประเทศมาให้ความรู้ ด้านการออกแบบ ให้คาแนะนา โดยที่
ผ่านมาได้เริ่มจาก 8 บริษัท ที่ทางเชียงใหม่สร้างสรรค์และที่ปรึกษาฯ ได้เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการเพื่ อร่ ว ม
สนับสนุน พัฒนาให้แต่ละบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงาน หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
4. กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิก
4.1 ChiangMai Design Week 2016 โดยคุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการ TCDC เชียงใหม่ กล่าวถึง
การเตรีย มงาน ChiangMai Design Week 2016 ซึ่ ง จั ด ขึ้น เป็ น ปี ที่ 2 โดยพยายามผลั กดั น ให้ เกิด ขึ้ น ทุ ก ปี
เพื่อให้ธุรกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอด และจะผลักดันให้งาน ChiangMai Design
Week มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ รวมทั้ง ให้เป็นเวทีร่วมเฉลิมฉลอง แบ่งปันความคิด ความสามารถ เปิดพื้นที่
แสดงผลงานของคนเชียงใหม่ โดยดึงจุดเด่นของเชียงใหม่ขึ้นมา เช่น งานหัตถกรรม งานIT และด้านอื่นๆ โดยปี
นี้จัดงานภายใต้แนวคิด New Original ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานและสรุป พื้นที่หลักที่จะจัดงาน
เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชื่อมกับ TCDC เชียงใหม่ ตลอดจนพื้นที่ถนนนิมนามเหมินทร์ โดยจัดให้ มี
กิจกรรม เช่น Showcase Workshop และช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ที่
สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน หรือร่วมแบ่งปันในด้านอื่นๆ
คุณตุลย์ เล็กอุทัย DecoModa ผู้ดูแลเรื่องพื้นที่จัดงาน ให้มุมมองการร่วมจัดงาน ChiangMai Design Week
ที่จะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม ซึ่งช่วงเวลานั้นในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหลายหน่วยงานที่จัดงานต่างๆ
ในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเชิญชวนให้หน่วยงานเหล่านั้นร่วมกัน แบ่งปัน และจัดงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังให้งาน ChiangMai Design Week เป็นงานระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้สนับสนุน
คือ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)-TCEB และการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการลงนามใน MOU ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน ChiangMai Design
Week 5 ปี
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4.2 คุณวิศรุต วงศ์อาษา ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐ ที่เปิด
โอกาสแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ร่วมแบ่งปันแนวคิดของตนเอง โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอง
ว่าเชียงใหม่โดดเด่นในเรื่องของ Bio Technology ,Digital Economy,Creative Economy ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้จะ
เป็นเรื่องที่ช่วยผลักดันเชียงใหม่สู่เวทีโลกได้ในอนาคต
4.3 คุณอารยะ ลายประวัติ ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย และกรรมการ/ ผู้อานวยการเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริม
มุมมองด้านการเงิน ในภาคส่วนของธนาคารที่มี Joint Venture Fund มีการชวนผู้ประกอบการตั้งกองทุน
และการให้ความรูท้ างการเงิน การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า โดยอาจเป็นโครงการที่ช่วยวางแผนทางการเงิน
ของ Start up และนักธุรกิจกลุ่มสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น
4.4 คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เห็นช่องทางของการเชื่อมงานเรื่อง Food
Valley กับงาน Chiangmai Design Week และตามที่คุณวิศรุต วงศ์อาษา ได้เล่าถึงเรื่องนโยบายของภาครัฐ
กับโอกาสของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งขณะนี้กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ร่วมกันทางาน บนพื้นฐานความเชื่อว่าเชียงใหม่
เองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงกว่าเมืองอื่นๆ และมีความหลากหลายบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเพาะปลูก
การผลิต การท่องเที่ยว หัตถกรรม โดยเฉพาะ Digital Economy ที่จะเป็นส่วนสาคัญที่ ช่วยในการผลักดัน
เชียงใหม่ให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งความเป็นเมืองเชียงใหม่ที่อยากให้เกิดคือ กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกัน
อยากที่จะออกมาทาอะไรสักอย่าง แล้วร่วมกันออกมาทาโดยไม่รอ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่
4.5 คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวคิดนวัตกรรมในระดับ
บริษัท ระดับcluster และระดับเมือง ที่ขณะนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่มองว่าเป็นเรื่องที่ยาก และ
เชื่อมโยงประเด็นต่อจากคุณอารยะ ลายประวัติ ว่าเป็นประโยชน์และเล็งเห็นหนทางที่จะเกิดขึ้นได้จริง และ
ยั่งยืน คือการที่ต้องคิดแบบบูรณาการ การคิดแบบใช้ตลาดนา
4.6 คุณภิมทร์ เขมะสิงคิ Citylife Magazine เสนอมุมมองเรื่องมลภาวะเป็นพิษ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ถ่ายภาพตนเองใส่หน้ากากป้องกันมลภาวะ แล้วเปลี่ยนเป็นรูปภาพในเฟซบุ๊ค พร้อมทั้งพิมพ์ #righttobreathe
เพื่อให้คนทั่วไปได้ทราบ และเกิดการตระหนัก โดยหน้ากากที่มีคุณภาพคือ หน้ากาก N95 โดยขอความร่วมมือ
ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่ รูปภาพ เอกสาร หรือบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการผลักดันให้เกิด
การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
4.7 คุณพรสวรรค์ หมายยอด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เสริมมุมมองเรื่องของการหาทางออกด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อต่อยอด หาช่องทางการกระจายสินค้าจากผู้ประกอบการสู่ตลาดภายนอก โดยทางกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีช่องทางของแหล่งเงินทุน ที่อาจจะเชื่อมการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริม และพัฒนา
4.8 ผศ. ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อานวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งนัดหมายประชุมครั้งต่อไปภายใน
เดือนมิถุนายน 2559
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