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กำหนดการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ และความรูเชิงธุรกิจ 
(คาย Workshop 2) 

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

ระหวางวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2565 
ณ หอง Auditorium บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
วนัศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 

เวลา   รายละเอียด 

12.00 – 17.00 น.  รายงานตัวและลงทะเบียน ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 
18.00 – 19.30 น. “กิจกรรมรูจัก รูใจ เขาใจ” 

   โดย คุณศริิพร ปานสวัสดิ ์
    ผูจัดการ งานประชาสัมพันธ (PBRS) 

ฝายความรวมมือระหวางประเทศและประชาสัมพันธ (ICP) 

   และ คุณนิรมล ประทีปะจิตติ 
    นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ (HRDS) 
    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

20.00 น.  กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศยั 
 
วันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา   รายละเอียด 

07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชาและลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปดคาย Workshop 2 

   กลาวเปดคายฯ 
   โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต 
    รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

    ถายภาพรวมกัน 
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09.00 – 10.30 น. “Digital Marketing กลยุทธการตลาด” 
   โดย คุณสุธีรพันธุ สักรวัตร 

รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงานการตลาด 

    ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.40 – 12.00 น. “Digital Marketing กลยุทธการตลาด” 

   โดย คุณสุธีรพันธุ สักรวัตร 
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงานการตลาด 

    ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. “ทักษะการสื่อสาร” 
   โดย คุณชญานทัต วงศมณี 

VP Content Management 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

15.30 – 15.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.40 – 17.00 น. “ทักษะการสื่อสาร”  
   โดย คุณชญานทัต วงศมณี 

VP Content Management 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00 น. กิจกรรม Pitching (นำเสนอตอกรรมการ กลุมละ 8 นาท)ี 

20.15 น.  กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตยที่  29 พฤษภาคม 2565 

เวลา   รายละเอียด 

07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชาและลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. “ทรัพยสินทางปญญา รูกอนรักษาสิทธิ์ไดกอน” 

   โดย คุณรัตนากร แสนศักดิ์ 
ที่ปรึกษา งานจัดการทรัพยสินทางปญญา (IPM) 
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) 

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.30 น. “ออกแบบดวยความใสใจ ผลิตภัณฑนาใช” [Part 1] 

   โดย ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร 
    อาจารยประจำภาควิชาสถาปตยกรรม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

   และ ทีมงานจากภาควิชาสถาปตยกรรม 
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12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 15.30 น. “ออกแบบดวยความใสใจ ผลิตภัณฑนาใช” [Part 2] 
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.45 – 17.45 น. “ออกแบบดวยความใสใจ ผลิตภัณฑนาใช” [Part 3] 
17.45 – 18.45 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.45 – 20.00 น. “ออกแบบดวยความใสใจ ผลิตภัณฑนาใช” [Part 4] 

20.15 น.  กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันจันทรที่  30 พฤษภาคม 2565 

เวลา   รายละเอียด 

07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชาและลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. “รูจัก รูใช เครื่องมือบริหารโครงการ ดวย S-curves in Project Management” 

   โดย ดร.เจษฎา ขัดทองงาม 
นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) 
กลุมวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง (ACERG) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. Coaching/Clinic [Part 1] 

   โดย ทีมพ่ีเลี้ยงของโครงการฯ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. Coaching/Clinic [Part 2] 

15.00 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.45 – 17.45 น. Coaching/Clinic [Part 3] 
17.45 – 18.45 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.45 – 20.00 น. Coaching/Clinic [Part 4] 
20.15 น.  กลับหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
 

วันอังคารที่ 31  พฤษภาคม 2565 

เวลา   รายละเอียด 

07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชาและลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. นำเสนอความกาวหนา ในการพัฒนาผลงาน ครั้งท่ี 2  [Part 1] 

   ทีมท่ี 1 – 8 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.30 น. นำเสนอความกาวหนา ในการพัฒนาผลงาน ครั้งท่ี 2  [Part2] 

   ทีมท่ี 9 – 15 
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.15 – 15.15 น. สรุปแนวทางในการพัฒนาผลงาน 
โดย คุณกานตวี ปานสีทา 

ผูประสานงานโครงการ “ตอกลาอาชีวะ” ประจำป 2565 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 – 15.45 น. พิธีปดคาย Workshop 2 

กลาวปดการจัดคาย 
    โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต 
    รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

16.00 น.  เดินทางกลับภูมิลำเนา 
16.15 น.  เสร็จสิ้นการจัดคาย Workshop 2 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
ดำเนินการโดย 
 งานพัฒนากำลังคนดานอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ (HRDS) 

 ฝายบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน (IMD) 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) 

 
กำหนดการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 
 

 
 
 

www.nectec.or.th/inno-hrd/torklarcheewa 


