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กำหนดการ 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการพฒันาผลงาน (Workshop 1)” 
โครงการ “ตอกลาอาชีวะ” ประจำป 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) 

ระหวางวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ หอง Auditorium บานวทิยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถนนพหลโยธนิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

 เวลา   รายละเอียด 
13.00 – 15.30 น.  รายงานตัวและลงทะเบียน 
   ณ หนาหอง Auditorium บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.45 – 17.15 น.  “รูจักกัน รูจักฉัน รูจักทีม” 
   โดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ 
    ผูจัดการงานพัฒนาองคกรและสื่อสารภายใน (ODIC) 
    ฝายกลยุทธพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองคกร (PSD) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
   และ คุณนิรมล ประทีปะจิตต ิ
    นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
17.15 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น พรอมเก็บสัมภาระที่หองพักที่จัดเตรียมไวให 
18.30 – 20.00 น.  แนะนำโครงการฯ และชี้แจงการเขียน Proposal & Presentation 
   โดย คุณสิทธิชัย ชาต ิ
    นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
20.15 น.   กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
 เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 08.15 น.  รับประทานอาหารเชา 
08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น.  พิธีการของการจัดงาน 
   กลาวตอนรับ และกลาวเปดการอบรมฯ 
   กลาวตอนรับนักศึกษาและคณาจารยผูพัฒนาผลงานดานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
    ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
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   กลาวถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการฯ 
   โดย คุณวรวัจน สุวคนธ 
    รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุด กลุมงาน SCB Academy  
    ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
   กลาวแสดงความยินดีและเปดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop 1) 
   โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช 
    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
   พิธีมอบสถานีวัดอากาศอุตุนอย ดวยบอรด KidBright. 
   สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 30 สถานี 
   โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต 
    รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
   มอบให ดร.รจนา จันทรากุล 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   ถายภาพรวมกัน 
   ชมผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนสนับสนุนพฒันาผลงาน 
   ดำเนินรายการโดย 
   โดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ 
    ผูจัดการงานพัฒนาองคกรและสื่อสารภายใน (ODIC) 
    ฝายกลยุทธพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองคกร (PSD) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
09.30 – 10.30 น.  "Inspired: Smart Farming" (Part 1) 
   โดย คุณวาริส แกวภักดี 
    Young Smart Farmer 
    เจาของ กรีนวิลล ฟารมคาเฟ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  "Inspired: Smart Farming" (Part 2) 
   เยี่ยมชมและดูงานพื้นที่สาธิตของ Smart Farming สวทช. 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น.  "Design Thinking" Part 1 
   โดย คุณพรพรรณ ตั้งมั่นจิตธรรม 
    นักการตลาดดิจิทัลที่ Agoda และกรรมการผูจัดการ Nexplore 
   และ คุณวีระวัชร มงคลโชติ 
    นักออกแบบประสบการณ Nexplore 
    พรอมดวยผูชวยวิทยากร และ TA 
15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.45 – 17.15 น.  "Design Thinking" Part 2 
17.15 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
18.30 – 20.00 น.  “เทคนิคการนำเสนอผลงานอยางมืออาชีพ” 
   โดย ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร 
    นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) 
    ดานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยรีะบบและเครือขายอัจฉริยะ (ITSN) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) 
   และ คุณนิภาภรณ นันตา 
    เจาหนาที่ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตเชียงราย 
20.15 น.   กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
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วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2564  

 เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 08.15 น.  รับประทานอาหารเชา 
08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 10.15 น.  "สามทหารเสือดานการพัฒนาผลงาน" (ลวงความลบั | ภาพลักษณโดนใจ | กติกาผูนำ)  
   โดย โดย คุณศรินทร วัชรบุศราคำ 
    นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.15 น.  “การบริหารโครงการเบื้องตน” (Project Management) Part 1 
   โดย โดย คุณศรินทร วัชรบุศราคำ 
    นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น.  “การบริหารโครงการเบื้องตน” (Project Management) Part 2 
15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.45 – 17.30 น.  “Consultation Time” 
   โดย ทีมโคชของโครงการฯ 
17.30 – 18.15 น.  รับประทานอาหารเย็น 
17.45 – 20.00 น.  “Consultation Time” 
   โดย ทีมโคชของโครงการฯ 
20.15 น.   กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันเสารที่ 11 ธันวาคม 2564 

 เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 08.15 น.  รับประทานอาหารเชา 
08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 10.15 น.  "ทิศทางเทคโนโลยีเกษตรแมนยำ" และ 
   "ระบบเกษตรแมนยำ (HandySense)" Part 1: HandySense Borad 
   โดย คุณนริชพันธ เปนผลด ี
    ผูชวยวิจัยอาวุโส และทีมวิจัยเกษตรดิจิทัล (DAT) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
    พรอมดวยทีม TA 
10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.15 น.  "ระบบเกษตรแมนยำ (HandySense)" Part 2: HandySense Platform 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น.  "ระบบเกษตรแมนยำ (HandySense)" Part 3: Data Analytics 
15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.45 – 17.15 น.  "ระบบเกษตรแมนยำ (HandySense)" Part 4: Exercise  
17.15 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00 น.  ปรับปรุงแผนการพัฒนาผลงานของตนเอง พรอมเตรียมขอมูลสำหรับการนำเสนอ 
20.15 น.   กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
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วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2564 

เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 08.15 น.  รับประทานอาหารเชา 
08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.  พิธีการ 
   แนะนำทีมโคช และกติกาในการนำเสนอ 
   โดย คุณสิทธิชัย ชาต ิ
    นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
08.30 – 10.30 น.  เยาวชนผูพัฒนาผลงาน ลำดบัที่ 1 – 4 
   นำเสนอแผนการพัฒนาลงานตอทมีโคชโครงการฯ พรอมรับคำแนะนำ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  เยาวชนผูพัฒนาผลงาน ลำดบัที่ 5 – 9 
   นำเสนอแผนการพัฒนาลงานตอทมีโคชโครงการฯ พรอมรับคำแนะนำ 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น.  เยาวชนผูพัฒนาผลงาน ลำดบัที่ 10-15 
   นำเสนอแผนการพัฒนาลงานตอทมีโคชโครงการฯ พรอมรับคำแนะนำ 
15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 – 15.45 น.  พิธีปด 
   กลาวปดการจัดอบรมเชิงปฏิบตักิารฯ (Workshop 1) 
   โดย คุณสิรินทร อินทรสวาท 
    ผูอำนวยการฝายบริหารโครงสรางพื้นฐาน (IMD) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
15.45 – 16.15 น.  สิ้นสุดการเขาอบรมฯ เดินทางกลับภูมลำเนา 

 
 
 ดำเนินการโดย 
 งานพฒันากำลงัคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ (HRDS) 
 ฝายบริหารโครงสรางพืน้ฐาน (IMD) 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
 สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
 โทร 0 2564 6900 ตอ 2327 


