ความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center
: AIC)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในสถาบันการศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษา
, 8, 12%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล, 5, 7%

สถาบันวิทยาลัยชุมชน, 3,
4%
มหาวิทยาลัย , 26,
38%

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,
27, 39%

ศูนย์ AIC จังหวัด แบ่งประเภทเป็น

2

ศูนย์ความเป็นเลิศ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 63)
จังหวัดจัดส่งข้อมูลด้านศูนย์ความเป็นเลิศ ทั้งหมด 18 จังหวัด 60 ดังนี้
ภาค

จังหวัด

จานวนมหาวิทยาลัย

จานวนศูนย์ความ
เป็นเลิศ

14

30

ภาคกลาง

11

จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรปราการ สระแก้ว สุพรรณบุรี

ภาคเหนือ

3

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก น่าน

3

17

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี

4

11

4

จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล

4

6

25

64

ภาคใต้

รวม

22

3

การคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศ AIC
(Center of Excellence)
• ปัจจุบันจังหวัดจัดส่งข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศใน 35
ด้าน ส่งรวม 16 จังหวัด 53 ศูนย์ (ระยะเวลาส่ง
แบบฟอร์มคาขอเสนอภายในวันที่ 31 กค. และจะ
ดาเนินการคัดเลือก 1-15 สค.)

AIC Catalog
การจัด AIC Forum และรางวัล
ระดับประเทศ National Award

• ฟอร์มบันทึกระบบฐานข้อมูลศูนย์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

AIC Laboratory
• ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร โดยสามารถตั้งได้ทั้งในรูปกลุ่มจังหวัด
หรือจังหวัดตามความพร้อมของแต่ละแห่ง
4

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม(AGRITECH AND INNOVATION
CENTER : AIC)
พ.ศ. 2563

คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center :
AIC)

เว็บไซต์ AIC เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับการดาเนินงานของ AIC
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ความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
วัตถุประสงค์

เป้าหมายและผลดาเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 63)
1) จานวนศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด

1) พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
3) เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะ
เกษตรกร ผู้นาสถาบัน
เกษตรกร Smart Farmer,
Young Smart Farmer
STARTUP เกษตร และ
SME เกษตร ภายในจังหวัด

2) สนับสนุน และส่งเสริม
เทคโนโลยีเกษตร การ
ประดิษฐ์นวัตกรรม
รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร

4) ผลักดันงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านการวิจัย
การพัฒนา การลงทุน การ
แปรรูป และการบริหาร
จัดการเชิงพาณิชย์

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

100%
ศูนย์ AIC
77 จังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
77 จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

2) จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์

เกษตรกร
295 ราย

วันที่ 9 ก.ค. 63 AIC ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
E-commerce ของ กษ.
จัดอบรมหลักสูตร “จูงมือเกษตรกร
ไทย นาสินค้าขึ้น Alibaba
Thailand Pavillion” มีเกษตรกร
เข้าร่วม 295 ราย

ปัญหา อุปสรรค
การจัดอบรมได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการฯ ให้งดกิจกรรม
รวมคนจานวนมาก งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด และส่งเสริมให้ใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น AIC ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce จึงได้จัดอบรมผ่านระบบ ZOOM และ Page Facebook Live
จึงได้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ AIC ขาราชการ และผูนากลุม
เกษตรกร ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกร
กลุมเป้าหมาย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวนกว่า 5,080 คน แบ่งเป็น
เขารวม ณ หองประชุม 80 ราย เขารวมผานระบบ ZOOM 300 ราย และเขาชมผาน Page
Facebook Live 4,700 ราย
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รายงานผลการดาเนินงาน AIC ตามภารกิจสาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษและสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนรายงานผลการดาเนินงานในฐานะฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร AIC (ส่วนกลาง) เพื่อการขับเคลื่อน AIC
ในช่วงเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. 63 กนท. ได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานของศูนย์ AIC จานวน 7 ครั้ง แบ่งเป็น
1. การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC จานวน 6 ครั้ง คือ
• 9 เม.ย. 63
• 28 เม.ย. 63
• 7 พ.ค. 63
• 13 พ.ค. 63
• 1 มิ.ย. 63 (Kick Off)
• 16 มิ.ย. 63
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC จานวน 2 ครั้ง คือ 30
มิ.ย. 63 และ 14 กค. 63

3. กนท. ได้จัดส่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ. 2563 และจัดทา
คู่มือศูนย์ AIC และส่งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานศูนย์ AIC ในระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ AIC
จังหวัด ครบทั้ง 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

AIC ได้ร่วมกับอนุกรรมการ 4 คณะภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของ กษ. และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech
• อยู่ระหว่างการจัดทา Big Data เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัด

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
• ได้จัดการประชุมหารือสร้างการรับรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ร่วมกับ AIC ทั้ง 4 ครั้ง 5 ภาค จานวน 68
สถาบันการศึกษา สามารถสรุปการดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยผลงานด้านเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ และจะดาเนินการขับเคลื่อน Quick win ร่วมกับ
AIC

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce ของ กษ.
• จัดอบรมหลักสูตร “จูงมือเกษตรกรไทย นาสินค้าขึ้น Alibaba Thailand Pavillion” ให้กับเจ้าหน้าที่
AIC ข้าราชการ และผูนากลุมเกษตรกร ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกรกลุ
มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวนกว่า 5,080 คน แบ่งเป็น เขารวม ณ หองประชุม 80
ราย เขารวมผานระบบ ZOOM 300 ราย และเขาชมผาน Page Facebook Live 4,700 ราย โดยจะมีการ
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับเกษตรกรในวันที่ 9 ก.ค. 63 และ 16 ก.ค. 63 นอกจากนั้น ได้ร่วมกับบริษัท
ไปรษณีย์ไทยดาเนินโครงการ “ช่วยเกษตร.com” ที่ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับเกษตรกร

4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness
• จะดาเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่
ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ทางการเงิน การทาออนไลน์ออฟไลน์แพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิง
การเกษตร

5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร
• อยู่ระหว่างจัดทากิจกรรมโลจิสติกส์การเกษตรที่สาคัญ ให้เชื่อมโยงร่วมกับ AIC
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Thank You
Tech Requirements
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