ที่ วท ๕๔๐๔/ว ๔๔๖
๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ ๕ ประจำาป ๒๕๖๐
เรียน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
๒. กำาหนดการ
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ซึ่ง ให้ ก ารสนั บสนุ นทุ นในการต่อ ยอดพั ฒนาผลงานด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานได้จริง ทังงนีง คณะกรรมการของโครงการฯ ได้พิจารณา
คัดเลือกผลงานเยาวชนจากเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครังงที่ ๑๖ (The Sixteenth
Thailand IT Contest Festival 2017)” ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ เสร็ จ สิง น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว รายละเอี ย ด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นังน
ในการนีง ผลงาน “แพลตฟอร์มสำาหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝงงตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของ
เครื่องสถานะจำากัด” ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของ นักศึกษา ในสังกัดของท่าน โดยมี นางสาวปริยกร ปุสวิโร เป็น
อาจารย์ทปี่ รึกษา ได้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุน่ ที่ ๕ ประจำาป ๒๕๖๐ ให้ได้
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) เพือ่ เสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้งาน ได้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ
นำาเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู้ผู้ใช้งานได้จริง ศูนย์ฯ จึงขอเชิญผู้พัฒนาผลงานดังกล่าวข้างต้น รวมทังงอาจารย์
ที่ ปรึกษาเข้าร่ วมการอบรมฯ ในระหว่างวั นที่ ๒๕ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวิ ทยาศาสตร์ สิ ริน ธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๒
ทังงนีง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิชัย ชาติ ผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)
ผู้อำานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพืงนที่ด้านไอที (FITS)
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๒๗, ๐๖ ๑๖๒๙ ๕๕๙๔ (นายสิทธิชัย ชาติ)
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕
E-mail: sittichai.chat@nectec.or.th
(รหัสโครงการ: TK5010)
ศู นย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์ แห่ งชาติ

สำนนัก กงนนัพัก ฒนันวิททยนศนสตร์แ และเทคโนัโลยแ แห่ง งชนตท
112 อุ ทยนนัวิททยนศนสตร์แ ปร์ะเทศไทย ถนันัพัห่ลโยธท นั ตำนบลคลองห่นั่ง ง อำนเภอคลองห่ลวิง
จก งห่วิกดปทุ มธนนัแ 12120 โทร์ศกพัทแ 0 2564 6900 โทร์สนร์ 0 2564 6901-2

National Electronics and Computer Technology Center

National Science and Technology Development Agency
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Tel. +66 2564 6900 Fax. +66 2564 6901-2 http://www.nectec.or.th

รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ร่่นที่ 5 ประจปาป2 2560
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560
รหัสโครงการต่อ ผลงานจาก
กล้าฯ
โครงการ
1
TK5001
NSC 2017

No.

รหัสโครงการ

โครงการ

สถาบันการศึกษา

19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตด้วย Raspberry Pi
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
เกมแอพลิเคชั่นสำาหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผูเ้ ล่น
19p11s0113
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์)
แบบจำาลองจุดฝังงเขกมเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการ
19p12c0326
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แพทย์แผนจีน

2

TK5002

NSC 2017

3

TK5003

NSC 2017

4

TK5010

NSC 2017

19p14c0490

5

TK5012

NSC 2017

19p15c0239

6
7
8
9
10
11
12

TK5013
TK5014
TK5015
TK5016
TK5017
TK5018
TK5019

NSC 2017
NSC 2017
NSC 2017
NSC 2017
NSC 2017
NSC 2017
NSC 2017

19p21c0289
19p21e0016
19p21n0090
19p21w0018
19p22e0047
19p23n0036
19p23w0001

13

TK5020

NSC 2017

19p23w0047

14

TK5022

NSC 2017

19p33c0485

15

TK5024

YSC 2017

Y19ICSC244 กล่องเหกดอัจฉริยะ

16
17

TK5025
TK5026

YSC 2017
YSC 2017

18

TK5029

YSC 2017

19

TK5031

YECC 2017

20

TK5032

YECC 2017

21

TK5033

YECC 2017

22

TK5034

NSC 2017

23

TK5035

NSC 2017

24

TK5037

NSC 2017

25

TK5038

NSC 2017

26

TK5039

NSC 2017

y19tens097 เครื่องเกกบน้ำายางสะพายหลัง
y19tenu025 เครื่องเกกบข้าวตากลาน(ปูน)
ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนม
Y19TPLI031
ราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ
ชุดเฝั้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
YECC1610 FSR (surveillance kit for patients with pressure
ulcers)
ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ (The system
YECC1618
provides electric power in the cafe)
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำาหรับรถเขกนไฟฟ้า
YECC1612 (Automatic Control System for Electric
Wheelchairs)
19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข
ระบบเฝั้าระวังและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศภายใน
19p14c0371 อาคารแบบทันที (A Real-time Monitoring System
for Indoor Air Quality Analytics)
19p22c0294 กำาเนิดเจ้าเรขาคณิต
ระบบเชกคชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัย
19p23e0049
หลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า
19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว

จังหวัด
บุรีรัมย์
สงขลา
กรุงเทพมหานคร

แพลตฟอร์มสำาหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังงตัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
แบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำากัด
ระบบค้นหาตำาแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดย
ปราศจากกระบบโทรคมนาคม
เป็นหนึ่ง
กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน
แตกต่างหนึ่งเดียวกัน
ลองผิดลองถูก
หรรษา มหานคร
Doctor+
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง
การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep
Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย
ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำาหรับเดกกพิการทางสายตา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
(โครงการ วมว. มธ.-สกร.)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โรงเรียนมัญจาศึกษา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
เชียงใหม่
เพชรบุรี
ระยอง
เชียงใหม่
นครปฐม
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ตรัง
ยโสธร
ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
โรงเรียนแสงทองวิทยา

นครนายก
สงขลา

กำหหนดกหร
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุน่ ท่่ 5 ประจปาป2 2560
ระหว่างวันท่่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สปานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่แห่งชาติ
ตปาบลคลองหน่่ง อปาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน่
วันอังคหรที่ 25 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
10:00 – 12:00 น.
รายงานตัวและลงทะเบ่ยน ณ หน้าห้อง Auditorium
12:00 – 13:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 13.45 น.
ทปาความร้จ้ ักกับโครงการ ตต่อกล้าให้เติบใหญ่”
โดย คุณสิทธิชัย ชาติ
นักวิชาการ (ผ้้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่")
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และ คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
เจ้าหน้าท่โ่ ครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
ม้ลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จปากัด (มหาชน)
13:45 – 15:15 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเรามาร้้จกั กัน” ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
15:15 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:30 – 17:15 น.
"เริ่มต้นด่ม่ชัยไปกว่าคร่่ง"
โดย คุณชัชวาล สังค่ตตระการ
ผ้้ชว่ ยวิจัยอาวุโส / Coach ประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่เส่ยง (SPT)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
17:15 – 18:30 น.
รับประทานอาหารเย็น พร้อมรับกุญแจห้องพักและนปาสัมภาระเข้าท่่พกั
18:30 – 20:30 น.
"เสริมพลังความคิดให้ทะลุข่ดจปากัด"
โดย ดร.อภิวด่ ป2ยธรรมรงค์
นักวิจัย / Coach ประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยการจปาลองขนาดใหญ่ (LSR)
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อม้ลและการคปานวณ (DACRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 26 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรนิ ธร
Workshop1 Agenda: โครงการ ตต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นท่่ 5 ประจปาป2 2560
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07:30 – 08:15 น.
08:15 – 08:30 น.
08.30 – 09:00 น.
09:00 – 10:30 น.

10:30 – 10:45 น.
10:45 – 12:00 น.
12:00 – 12:45 น.
12:45 – 15:00 น.
15:00 – 15:15 น.
15:15 – 17:00 น.
17:00 – 17:45 น.
17:45 – 19:15 น.

19:15 – 20:30 น.

20:45 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
ลงทะเบ่ยน
พิธเ่ ปิดการอบรม
โดย ดร.กัลยา อุดมวิทติ
รองผ้้อปานวยการศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
“สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนแรก ตล้วงความลับ”
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคปา
นักวิจัย / Coach ประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่ภาพ (IMG)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และ อาจารย์ศศิน เท่ยนด่
อาจารย์ประจปาภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิิติ และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
พักรับประทานอาหารว่าง
“สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนท่่สอง ตส่ตงั้ ชื่อ (ชื่อผลงาน)”
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคปา และอาจารย์ศศิน เท่ยนด่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
“สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนท่่สาม ตผ้้นปาและผ้้ทปาตาม”
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคปา และอาจารย์ศศิน เท่ยนด่
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมนันทนาการ ตฉันและเธอคือเพื่อนกัน”
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
“สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้”
โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัย / โค้ชประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่ภาพ (IMG)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
“การสรรสร้างคปาในการค้นหา”
โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่ภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.
ลงทะเบ่ยน
08:45 – 09:30 น.
ออกเดินทางจากเนคเทค
09:30 – 12:00 น.
เข้าเย่่ยมชมบริษัท Start Up ของไทย (ม่อาหารว่างปรับประทานระหว่างเดินทาง)
Workshop1 Agenda: โครงการ ตต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นท่่ 5 ประจปาป2 2560
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12:00 – 13:00 น.
13:00 – 15:30 น.
15:35 – 16:30 น.
16:30 – 17:15 น.
17:15 – 18:30 น.
18:30 – 20:30 น.

20:45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
เข้าเย่่ยมชมบริษัท Start Up ของไทย
เดินทางกลับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
กิจกรรมนันทนาการ ตเราม่กันและกันผ้กพันเสมอ”
“การสร้าง Brand อย่างไรให้โดนใจ (Branding)”
โดย คุณสิรินทร อินทร์สวาท
นักวิจัยนโยบาย / คณะกรรมการโครงการฯ
ฝ่ายบริหารเทคโนโลย่ฐาน (PTM)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์
หัวหน้างาน / นักวิเคราะห์อาวุโส / คณะกรรมการโครงการฯ
งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถิ่ายทอดเทคโนโลย่ (ITAS)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถิ่ายทอดเทคโนโลย่ (BTT)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และ คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
นักเคราะห์ / คณะกรรมการโครงการฯ
งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถิ่ายทอดเทคโนโลย่ (ITAS)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถิ่ายทอดเทคโนโลย่ (BTT)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 28 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.
ลงทะเบ่ยน
08:30 – 10:30 น.
“การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 1
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคปา
นักวิจัย / Coach ประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่ภาพ (IMG)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10:30 – 10:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.
“การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 2
12:15 – 13:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:00 น.
“การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 3
15:00 – 15:15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเราทุกคนหัวใจเด่ยวกันทั้งฉันและเธอ”
17:15 – 18:00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.
“การค้นหาแนวความคิดใหม่ๆ ในยุค Thailand 4.0”
โดย คุณชัชวาล สังค่ตตระการ
ผ้้ชว่ ยวิจัยอาวุโส / Coach ประจปาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยเทคโนโลย่เส่ยง (SPT)
Workshop1 Agenda: โครงการ ตต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นท่่ 5 ประจปาป2 2560
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20:45 น.

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสหร์ที่ 29 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.
ลงทะเบ่ยน
08:30 – 10:15 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 1)
โดย UX Academy Team
10:15 – 10:30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 2)
12:15 – 13:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 3)
15:30 – 15:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตมิตรภาพของฉันและเธอไม่มว่ ันจางหาย”
17:15 – 18:00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 4)
20:45 น.
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอหทิตย์ที่ 30 เมษหยน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.
ลงทะเบ่ยน
08:30 – 10:30 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 5)
10:30 – 10:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตสุขกายสุขใจท่่ได้รว่ มทาง”
12:00 – 12:45 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 6)
15:30 – 15:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:45 น.
“เร่ยนร้้และทปาความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 7)
17:45 – 18:30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:30 – 20:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตความผ้กพันมิรางเลือนและเสื่อมคลาย”
20:45 น.
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภหคม 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.
กิจกรรมนันทนาการ ตเสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
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07:30 – 08:15 น.
08:15 – 08:30 น.
08:30 – 10:30 น.
10:30 – 10:45 น.
10:45 – 12:00 น.
12:00 – 12:45 น.
12:45 – 15:00 น.
15:00 – 15:15 น
15:15 – 17:45 น.
17:45 – 18:30 น.
18:30 – 20:30 น.
20:45 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
ลงทะเบ่ยน ณ ห้อง Auditorium
“เทคนิคการนปาเสนอผลงานอย่างมืออาช่พ”
โดย อาจารย์จร่พร กิตติวมิ ล
Professional Trainer & Life Coaching
พักรับประทานอาหารว่าง
“เทคนิคการนปาเสนอผลงานอย่างมืออาช่พ” (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
กิจกรรมนันทนาการ ตใจและกายรวมเป็นหน่่งเพื่อฝันของเรา”
พักรับประทานอาหารว่าง
“Consultation Time”
โดย ท่มโค้ชของโครงการ ตต่อกล้าให้เติบใหญ่”
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
ปรับปรุงแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเอง
พร้อมเตร่ยมตัวสปาหรับการนปาเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคหรที่ 2 พฤษภหคม 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา
รายละเอียด
07:00 – 08:15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.
ลงทะเบ่ยน
08:45 – 09:15 น.
กล่าวแสดงความยินด่แก่เยาวชนท่่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ
และกล่าวเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผ้้อปานวยการศ้นย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09:15 – 10:30 น.
เยาวชนผ้้พฒ
ั นาผลงาน ลปาดับท่่ 1-8
นปาเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
10:30 – 10:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.
เยาวชนผ้้พฒ
ั นาผลงาน ลปาดับท่่ 8-16
นปาเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
12:15 – 13:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.
เยาวชนผ้้พฒ
ั นาผลงาน ลปาดับท่่ 17-26
นปาเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
15:30 – 15:45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 16:00 น.
พิธป่ ิดการอบรม และการนปาเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
16:05 – 16:20 น.
ถิ่ายภาพร่วมกัน พร้อมแจ้งกิจกรรมของโครงการฯ ในลปาดับถิัดไป
16:45 – 17:00 น.
เดินทางกลับภ้มิลปาเนา
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