
           

 

 

  

 

ก ำหนดกำรค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์  

ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  
Thailand Innovation Awards 2017 

 

 

จัดโดย 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
 

วันที่ 9 – 12 มิถุนำยน 2560 

ณ คุ้มพญำซอ รีสอร์ท อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

 

 

 

 



 

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนำยน 2560  The Inspiration Day 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน และถ่าย VTR สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

09.00 – 09.45 น. พิธีเปิดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 
กล่าวต้อนรับและการสนับสนุนเยาวชนในบทบาทของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
โดย  รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์  
 ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
กล่าวความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของโครงการ 
โดย  รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 
 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

09.45-12.00 น. ออกเดินทางสู่สถานที่จัดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์  
12.00-13.00 น. ถึงท่ีพัก รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.45 น.  กล่ำววัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรมค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์ และแนะน ำกระบวนกำร 5i  
 โดย   รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ 
    อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
และ  นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝา่ยส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  
   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

13.45-15.00 น. กิจกรรมแนะน าตัวและผลงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่เอนี่ยงด้วยกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

15.00-17.00 น. กิจกรรม I1 : Inspiration 
โดย คุณสุรนาม พานิชการ  
  ผู้บริหาร บริษัท โทฟุซัง จ ากัด 

17.00-18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00-21.00 น.  กิจกรรมให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลงาน 
และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

21.00-21.30 น. สรุปกิจกรรมประจ าวัน และนัดหมายในวันต่อไป 
21.30น. เข้าท่ีพัก  



 

 

วันเสำร์ที่ 10 มิถุนำยน 2560   The Imagination and Ideation Day 

06.00-07.00 น. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ออกก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสมอง 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00-08.30 น. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

08.30-10.00 น. กิจกรรม I1 : Inspiration  
โดย  ผศ.ดร. สุนิสา ช่อแก้ว  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. กิจกรรม I2 และ I3 : Imagination and Ideation ผ่ำนกระบวนกำร Design thinking
 โดย ทีมวิทยากร The Contextual : Service Design Solution 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.45 น.  กิจกรรม Design Thinking (ต่อ) 

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.00-17.00 น. กิจกรรม Design Thinking (ต่อ) 

17.00-18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00-21.00 น. กิจกรรมให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลงาน 
  และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

21.00-21.30 น. สรุปกิจกรรมประจ าวัน นัดหมายในวันต่อไป  

21.30น. เข้าท่ีพัก  

 



 

 

 

วันอำทิตย์ที่ 11 มิถุนำยน 2560   The Integration Day 

06.00-07.00 น. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ออกก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสมอง 
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.45-08.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

08.00-10.00 น.  กิจกรรม I2 และ I3 : Imagination and Ideation  
 น ำเสนอคุณค่ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผลงำน - Show and Share Your Value 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. กิจกรรม I4 : Integration 4 มิติกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม 
โดย ดร. พยัต วุฒิรงค ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่า 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น.  กิจกรรม I4 : Integration ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำ Business Model Canvas
 โดย ทีมวิทยากร The Contextual : Service Design Solution 

15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.30-17.00 น.  กิจกรรม I5 : Insight and Implementation  
   ผ่ำนกระบวนกำร Prototyping & Presentation  
  โดย ทีมวิทยากร The Contextual : Service Design Solution 

17.00-18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00-21.30 น. เตรียมน าเสนอผลงาน 

21.30 น. เข้าท่ีพัก  



 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 12 มถิุนำยน 2560   The Insight and Implementation Day 

07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.45-08.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน 

08.00-12.00 น.  กิจกรรม I5 : Insight and Implementation  
 น าเสนอผลงาน  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น.  สรุปกิจกรรมค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์  

13.30-14.00 น. พิธีปิดค่ำย  

14.00-16.00 น. เดินทางกลับ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 แยกย้ายกลับสู่ภูมิล าเนา 

  

* ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 


