
           

 

  

 

 

 

ก ำหนดกำรค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์  

ภำยใต้โครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  

Thailand Innovation Awards 

 

 

วันที่ 22 – 25 มิถุนำยน 2561 

ณ Hillside Country Home Golf and Resort จ.ปรำจีนบุรี 

 

 

จัดโดย 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

และสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

และสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 



 

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถนุำยน 2561  

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน และถ่าย VTR สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์ 

กล่าวต้อนรับและการสนับสนุนเยาวชนในบทบาทของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

โดย  ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รองผู้อ านวยการด้านระบบนวัตกรรม  

 รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ ์อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปภัมภ์และประธานการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  

และ  คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส   

    และทีมงานส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

09.30-12.30 น. ออกเดินทางสู่สถานที่จัดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ และรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30-13.30 น. ถึงท่ีพัก กล่ำววัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม และแนะน ำกระบวนกำร 
 STEAM4INNOVATOR 

 โดย   คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส   
    และทีมงานส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และ  ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์     
  ICT Management and Implementation Expert  
  และวิทยากร Business Model 

13.30-14.30 น. แบ่งกลุ่ม ต่อเนี่องด้วยกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

14.30-15.30 น. บรรยายเรื่อง What is innovation? 
โดย คุณปริวรรต วงษ์ส าราญ  
 รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ  
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

15.30-17.30 น. กิจกรรม Inspiration 
โดย คุณชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทร  
  อาจารย์พิเศษและวิทยากร การจัดการนันทนาการ 
 คุณฐายิกา จันทร์เทพ  
 นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ)  
และแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ TIA และผู้ประกอบการ 



 

 

17.30-18.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเย็น 

18.30-21.30 น. แนะน าตัวและผลงานโครงการ กลุ่มละ 3 นาที 

 สรุปกิจกรรมประจ าวัน และนัดหมายในวันต่อไป 

วันเสำร์ที่ 23 มิถุนำยน 2561    

06.00-07.00 น. ออกก าลังกายยามเช้า 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00-09.45 น. กิจกรรม Value Proposition 

 โดย ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์     
 ICT Management and Implementation Expert  
 และวิทยากร Business Model 
 คุณสลิลเกตน์ เกียรดิระบิล  
 นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ) 
 คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ  
 นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายเยาวชน) 

09.45-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. กิจกรรม Business Model Canvas 

 โดย ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์     
 ICT Management and Implementation Expert  
 และวิทยากร Business Model 
 คุณสลิลเกตน์ เกียรดิระบิล  
 นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ) 
 คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ  
 นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายเยาวชน) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น.  กิจกรรม Inspiration & Imagination 



 

 

 โดย คุณชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทร  
   อาจารย์พิเศษและวิทยากร การจัดการนันทนาการ 
  คุณฐายิกา จันทร์เทพ  
  นักส่งเสริมนวัตกรรม (กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ) 

 และ  คุณภีร์ ลิมปิทีป  
       ผู้ประกอบการผู้คิดค้นนวัตกรรมนาโนเซลลูโลส ผลิตภัณฑ์ “ละอองเย็น” 

15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.30-17.30 น. กิจกรรม ที่ปรึกษำและเตรียมกำรน ำเสนอผลงำน(ครั้งที่1) 

17.30-18.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเย็น 

18.30-19.30 น.  สรุปกิจกรรมประจ าวัน นัดหมายในวันต่อไป 

19.30-21.30 น. กิจกรรม สันทนาการบันเทิง   

 

วันอำทิตย์ที่ 24 มิถุนำยน 2561 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00-09.45 น.  กิจกรรม Design Thinking 

  โดย คุณเปมิกา หงส์ทอง 
  Consultant Analysis และวทิยากรพิเศษ 

09.45-10.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.00-12.00 น. กิจกรรม Design Process 

  โดย คุณเปมิกา หงส์ทอง 
  Consultant Analysis และวทิยากรพิเศษ 

 และ คุณพลชัย เพชรปลอด 
  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

13.00-15.00 น.  กิจกรรม Critical Thinking 

 โดย คุณพลชัย เพชรปลอด 
  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.30-17.30 น.  กิจกรรม Production & Diffusion 

 โดย คุณพลชัย เพชรปลอด 
  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17.30-18.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเย็น 

18.30-21.30 น. กิจกรรม ที่ปรึกษำและเตรียมกำรน ำเสนอผลงำน(ครั้งที2่) 

สรุปกิจกรรมประจ าวัน นัดหมายในวันต่อไป 

 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนำยน 2561    

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00-09.00 น. เตรียมพร้อมก่อนน าเสนอผลงาน 

09.00-12.00 น. กิจกรรม น าเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการ (กลุ่มละ 15 นาที) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรม 

 และสรุปกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 

 พิธีปิดค่ำยนวัตกรเยำว์ 

14.00-17.00 น. เดินทางกลับ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 แยกย้ายกลับสู่ภูมิล าเนา 

* ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


