ที่ วท ๕๔๐๔/ว ๗๗๕
๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำาไปใช้งานจริง
ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3) โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ ๕ ประจำาป ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
๒. กำาหนดการอบรมฯ
ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ซึ่งให้ก ารสนับ สนุน ทุน ในการต่ อยอดพัฒ นาผลงานด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานได้จริง ทังงนีง คณะกรรมการของโครงการฯ ได้พิจารณา
คั ด เลื อ กผลงานเยาวชนที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ เพื่ อ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น พั ฒ นาต่ อ ยอดผลงานเสร็ จ สิง น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นังน
ในการนีง ผลงาน “Soul Two Side” ซีง่ เป็นผลงานการพัฒนาของนักเรียนในสังกัดของท่าน โดยมี นายณัฐดนัย
ไทยแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ
“ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ ๕ ประจำาป ๒๕๖๐ โดยโครงการฯ กำาหนดให้ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ดังกล่าว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำาไปใช้งานจริง ในการ
พัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3) เพี่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ไปสูก่ ารใช้งาน พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและรับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ
และ Coach ประจำาโครงการฯ ศูนย์ฯ ขอเชิญผูพ้ ฒ
ั นาผลงานดังกล่าวข้างต้น รวมทังง อาจารย์ทปี่ รึกษาเข้าร่วมการอบรมฯ
ในระหว่ า งวั น ที่ ๒๙  มิ ถุ น ายน –  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ ง Auditorium บ้ านวิ ทยาศาสตร์ สิ ริ น ธร อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒ ทังงนีง ศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสิทธิชัย ชาติ เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกัลยา อุดมวิทิต)
รองผู้อำานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพืงนที่ดา้ นไอที (FITS)
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙ ๐๐ ต่อ ๒๓๒๗ (นายสิทธิชัย ชาติ)
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕
E-mail: sittichai.chat@nectec.or.th
รหัสโครงการ TK5015
ศู นย์ เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์ แห่ งชาติ

สำนนัก กงนนัพัก ฒนันวิท ทยนศนสตร์แ และเทคโนัโลยแ แห่ง งชนตท
112 อุ ทยนนัวิท ทยนศนสตร์แ ปร์ะเทศไทย ถนันัพัห่ลโยธท นั ตำนบลคลองห่นั่ง ง อำนเภอคลองห่ลวิง
จก งห่วิก ดปทุ มธนนัแ 12120 โทร์ศก พัทแ 0 2564 6900 โทร์สนร์ 0 2564 6901-2

National Electronics and Computer Technology Center

National Science and Technology Development Agency
112 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand.
Tel. +66 2564 6900 Fax. +66 2564 6901-2 http://www.nectec.or.th

รายนามผลงานที่ผ่านการพิจารณาใหน้ไดน้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกลน้าใหน้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำาป2 2560
No.

รหัสโครงการ
ต่อกลน้าฯ

ผลงานจาก
โครงการ

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

สถาบันการศึกษา

1

TK5010

NSC 2017

Maker Playground

Service

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลน้าธนบุรี

2

TK5013

NSC 2017

เป็นหนึ่ง

Game

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

3

TK5014

NSC 2017

Frenzy Bunny

Game

โรงเรียนระยองวิทยาคม

4

TK5015

NSC 2017

Soul Two Side

Game

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

5

TK5016

NSC 2017

Gary : Lost in the space

Game

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

6

TK5019

NSC 2017

Hear4U

Mobile Application

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

7

TK5020

NSC 2017

Orchid Gazer

Service

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

8

TK5022

NSC 2017

Time for tales

Mobile Application

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

TK5024

NSC 2017

Smart Mushroom Box

Electronics

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
(โครงการ วมว. มธ.-สกร.)

10

TK5025

YSC 2017

Kept Yang

Agriculture

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11

TK5026

YSC 2017

Rice keeping

Agriculture

โรงเรียนคำาเขื่อนแกน้วชนูปถัมภ์

12

TK5029

YSC 2017

BiOTREAT

Agriculture

โรงเรียนมัญจาศึกษา

13

TK5031

YECC 2017

Bed lesion

Electronics

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

14

TK5032

YECC 2017

Pay Plug

Electronics

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลน้านนา
เชียงใหม่

15

TK5034

NSC 2017

Number Of The Creation: NOTC

Game

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

TK5037

NSC 2017

Drageometry

Mobile Application

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำาไปใชงงานจริง
พรงอมดงวยการติดตามความกงาวหนงาในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผูงเชี่ยวชาญ/Coach ประจำาโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
โครงการ “ต่อกลงาใหงเติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ป 2560
ระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ หงอง Auditorium บงานวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำาบลคลองหน่่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
เวลา
รายละเอียด
16.00 – 17.45 น.
รายงานตัวและลงทะเบียน
17.45 – 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น.
ทำาความเข้าาใจเร่อองสััญญาการรับทนนสันับสันนนพััฒนาตออยอดผลงาน
โดย คนณสัิทธิชัย ชาติ
ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19.30 – 20.30 น.
รวบรวมเอกสัารสัำาหรับการดำาเนินการดาานทรัพัยิสัินทางปญญญา
20.45 น.
เข้าาทีอพััก พัักผออนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 30 มิถนุ ายน 2560
เวลา
รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.
รับประทานอาหารเชาา
08.15 – 08.30 น.
รายงานตัวและลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.
“ทางเล่อกทีอ ตาองเล่อก”
โดย คนณศรินทริ วัชรบนศราคำา
นักวิจัย / Coach ประจำาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.15 – 10.30 น.
พัักรับประทานอาหารวอาง
10.30 – 12.15 น.
“นำาเสันอผลงานดาาน วิทยาศาสัตริและเทคโนโลยี (S&T) อยอางไรใหานอาสันใจ”
โดย คนณธเนศ มอวงทอง
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD) สำานักงานกลาง สวทช.
Agenda Workshop3 : โครงการ “ต่อกลงาใหงเติบใหญ่” รุ่นที่ 5
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12.15 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.45 น.
16.45 – 17.30 น.
17.30 – 18.15 น.
18.15 – 20.30 น.

20.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
“เทคนิคการสัราางสัรรคิผลงาน Interactive Media” (Part1)
โดย คนณสัิบแสัน สันข้สันชะโน และคนณวิศรนต เกียรติบนญศรี
ผู้บริหารบริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จำากัด
พัักรับประทานอาหารวอาง
“เทคนิคการสัราางสัรรคิผลงาน Interactive Media” (Part2)
กิจกรรมนันทนาการ “สัานสััมพัันธิพัีอนาองแนอนแฟ้น”
รับประทานอาหารเย็น
“Business Model Canvas”
โดย คนณชัชวาล สัังคีตตระการ
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / Coach ประจำาโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เข้าาทีอพััก พัักผออนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เวลา
รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.
รับประทานอาหารเชาา
08.15 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
“ทรัพัยิสัินทางปญญญา รูากออนรักษาสัิทธิ์ไดากออน” (Part1)
โดย คนณสัาธิต รอดภักดีกนล
ที่ปรึกษาด้านการจัดทำาคำาขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปญญญา
10.30 – 10.45 น.
พัักรับประทานอาหารวอาง
10.30 – 12.30 น.
“ทรัพัยิสัินทางปญญญา รูากออนรักษาสัิทธิ์ไดากออน” (Part2)
12.30 – 13.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น.
กิจกรรมนันทนาการ “พัีอนาองกลมเกลียวหนึองเดียวชาวตออกลาาฯ”
15.00 – 15.15 น.
พัักรับประทานอาหารวอาง
15.15 – 17.30 น.
“Clinic & Consultation Time” (Part 1)
สัำาหรับการ เสัริม เพัิอม ปรับปรนง แกาไข้ การพััฒนาตออยอดผลงานไปสัูาผูาใชางานไดาจริง
โดย ทีม Coach ข้องโครงการ “ตออกลาาใหาเติบใหญอ”
ดร.กัลยา อนดมวิทิต
คนณสัิรินทร อินทริสัวาท ดร.กนสันมาภรณิ สัมพังษิ
คนณศรินทริ วัชรบนศราคำา ดร.สัรรพัฤทธิ์ มฤคทัต ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงคิ
คนณชัชวาล สัังคีตตระการ คนณศศิน เทียนดี
คนณธเนศ มอวงทอง
คนณศิริพัร ปานสัวัสัดิ์
คนณเกสัร กาลจิตริ
คนณวิศรวัสั จันทวีสัมบูรณิ
คนณสัิทธิชัย ชาติ
คนณสันนทรี กริชชัยศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
Agenda Workshop3 : โครงการ “ต่อกลงาใหงเติบใหญ่” รุ่นที่ 5
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17.30 – 18.15 น.
18.15 – 20.30 น.
20.45 น.

รับประทานอาหารเย็น
“Clinic & Consultation Time” (Part 2)
เข้าาทีอพััก พัักผออนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เวลา
รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.
รับประทานอาหารเชาา
08.15 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
“Clinic & Consultation Time” (Part 3)
10.30 – 10.45 น.
พัักรับประทานอาหารวอาง
10.45 – 12.30 น.
“Clinic & Consultation Time” (Part 4)
12.30 – 13.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น.
“Clinic & Consultation Time” (Part 5)
15.30 น.
เสัร็จสัิ้น Workshop 3 เดินทางกลับภูมิลำาเนา

*************************************************
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กำาหนดการ ค่าาย Workshop 3 โค่รงการ “ตาอกล้าให้เติบใหญา” รุานที่ 5 ประจำำาป2 2560
ระหวาางวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาค่ม 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จำ.ปทุมธานี
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29 มิ.ย.
2560

45

60

15

18
30

Coaching/Clinic

เจัด้าหน้าที่พัฒนาสื่อ NSTDA

"ทรัพยสสินทางปัญญา รู้ก่อน
รักษาสิทธิ์ได้ก่อน" (Part2)

Lunch

นันทนาการ

Coaching/Clinic

Lunch

Coaching/Clinic

Break
Break

ผู้บริหารบริษัท แอบซสแทรค วิงซส จัดำากัด

"เทคนิคการ
สร้างสรรคสงาน
Interactive
Media" (Part2)

นันทนาการ

Coaching/Clinic

45

60

15

19
30

Dinner

45

60

15

20
30

สัญญา & ทุน

60

15

Dinner

Coaching/Clinic

เพื่อความสะดวกในการเดินทางและความเรียบร้อยในการดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางโครงการฯ กำาหนดให้ทีมที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางเข้าพักยังสถานที่ที่ทางโครงการฯ จัดัดเตรียมไว้ให้ได้ก่อน

30

45

รวบรวมเอกสาร
สำาหรับการดำาเนิน
การด้านทรัพยสสิน
ทางปัญญา

“Business Model Canvas”
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
ผูช
้ ่วยวิจัดัยอาวุโส NECTEC

หมายเหตุ:

ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป กรณีทีมไหนไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถเดินทางมารายงานตัวตอนเช้าวันที่ 30 มิ.ย. 60 ได้ตามปกติครับ

45

Dinner

กลับภูมิลำาเนา

ทีป
่ รึกษาด้านการจัดัดทำาคำาขอรับความ
คุ้มครองทรัพยสสินทางปัญญา

Lunch

"เทคนิคการสร้างสรรคสงาน
Interactive Media" (Part1)
คุณสิบแสน สุขสุชะโน
และคุณวิศรุต เกียรติบุญศรี

Break

2 ก.ค.
2560

ลงทะเบียน

Breakfast

"ทรัพยสสินทางปัญญา รู้กอ
่ น
รักษาสิทธิ์ได้ก่อน" (Part1)
โดย คุณสาธิต รอดภักดีกุล

"นำาเสนอผลงานด้าน S&T
อย่างไรให้นา่ สนใจัด"
คุณนธเนศ ม่วงทอง

Break

“ทางเลือกที่ ต้องเลือก”
คุณศรินทรส วัชรบุศราคำา
นักวิจัดัย NECTEC

Break

รายงานตัว/ลงทะเบียน

30 มิ.ย.
2560

1 ก.ค.
2560

17
30

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ชั่วโมง
นาที

60

