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โครงการ ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา 

ที่มาและความส าคัญ  

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนที่มีศูนย์วิจัยแห่งชำติที่มี
ควำมเชี่ยวชำญกำรวิจัยทำงด้ำนอำหำร และมีเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) ที่เป็นศูนย์กลำงวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรของโลก และมีพันธกิจหลักส่วนหนึ่งคือ กำรพัฒนำก ำลังคน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน ฝ่ำยวิชำกำร หลักสูตร และสื่อกำรเรียนรู้ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอำหำร ด ำเนินโครงกำรประกวดผลงำน
นวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis Innovation Contest) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย นักศึกษำ อำจำรย์ และประชำชนทั่วไปที่มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร
ต้นแบบ ได้ประยุกต์ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนควำมรู้
ทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมด้ำนอำหำร และส่งผลงำนนวัตกรรมดังกล่ำวเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในโครงกำร
ประกวด ในกำรนี้ ฝ่ำยวิชำกำร หลักสูตร และสื่อกำรเรียนรู้ จึงจัดกิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอำหำร 
ประเทศไทย ส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือพัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนนวัตกรรม ผ่ำน
กิจกรรมฝึกอบรมควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และนวัตกรรมอำหำร ตลอดจน
ควำมรู้เชิงธุรกิจทำงด้ำนอำหำร เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่งเข้ำ
ประกวดในโครงกำรดังกล่ำวต่อไป  
 

วันที่จัดกิจกรรม  

ระหว่ำงวันที่ 15 - 16 สิงหำคม 2563  
 

สถานที่จัดกิจกรรม 

ห้องออดิทอเรียม บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร (อำคำร 18) อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ต ำบลคลอง

หนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรม ผ่ำนกิจกรรมฝึกอบรมควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และนวัตกรรมอำหำร ตลอดจนควำมรู้เชิงธุรกิจ

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



2 
 

ทำงด้ำนอำหำร เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่งเข้ำประกวดใน
โครงกำรฯ 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐและเอกชน ในกำรสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมของเยำวชน 

3. เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจและให้เยำวชนเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำ
ประเทศ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมปลำย และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่มีควำมสนใจและมีแนวคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ทำงด้ำน
นวัตกรรมอำหำร จ ำนวน 30 ทีม (1 ทีมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมปลำย 5 คน และ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
1 - 2 คน)  
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนนวัตกรรม ผ่ำนกิจกรรมฝึกอบรมควำมรู้

พ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และนวัตกรรมอำหำร ตลอดจนควำมรู้เชิงธุรกิจ

ทำงด้ำนอำหำร และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

-  เยำวชนเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐำนใน

กำรประกอบอำชีพ และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศ 

- เยำวชนที่สนใจโครงกำร เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกำรพัฒนำนวัตกรรมอำหำรที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ และ

เกิดแรงบันดำลใจในกำรศึกษำต่อในสำขำวิทยำศำสตร์ ในระดับอุดมศึกษำ 

- ก ำลังคนที่มีแนวคิดของกำรเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่  ที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถด้ำน

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนควำมรู้ทำงธุรกิจ เพ่ือน ำมำบูรณำกำรสร้ำงเป็น

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร  

- เกิดแนวคิด องค์ควำมรู้ หรือแรงบันดำลใจใหม่ ๆ ในกำรคิดค้น ต่อยอด พัฒนำนวัตกรรมที่จะส่งผล

ต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจจำกนวัตกรรมอำหำรในอนำคต  

- ผู้เข้ำแข่งขันได้ท ำงำนเป็นหมู่คณะอันน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรเรียนรู้ระหว่ำงองค์กร ตลอดจน

เครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชน 

- เกิดกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis Innovation 

Contest) ต่อผู้ที่อยู่ในแวดวงอำหำรอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วประเทศ 
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ก าหนดการกิจกรรม 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 

08.15 – 08.45 น. 
08.45 – 09.00 น.  

ลงทะเบียน  
กล่ำวต้อนรับและพิธีเปิด 

09.00 – 10.30 น. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำหำร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอำหำร 
โดย ดร. สุธีรำ วัฒนกุล และทีมวิทยำกร  
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.40 – 12.00 น. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำหำร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอำหำร (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น. วิธีสร้ำงนวัตกรรมอำหำรผ่ำนกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 

Design Thinking : Workshop 1 (Discover) 
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษำอำวุโส และทีมวิทยำกร  
เมืองนวัตกรรมอำหำร สวทช. 

14.30 – 14.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.40 – 16.30 น. Design Thinking : Workshop 2 (Define) 

โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษำอำวุโส และทีมวิทยำกร  
เมืองนวัตกรรมอำหำร สวทช. 

16.30 – 18.00 น. NSTDA Research Inspiration 
โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพทำงอำหำร  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

18.00 – 18.10 น. 
18.10 – 19.00 น. 

แนะน ำบ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร 
รับประทำนอำหำรเย็น 

19.00 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
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วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  (check out ห้องพัก) 
09.00 – 10.30 น. Design Thinking : Workshop 3 (Develop) 

โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษำอำวุโส และทีมวิทยำกร  
เมืองนวัตกรรมอำหำร สวทช. 

10.30 – 10.40 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.40 – 12.00 น. Design Thinking : Workshop 3 (ต่อ)  
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น. Design Thinking : Workshop 4 (Pre-Deliver) 

โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษำอำวุโส และทีมวิทยำกร 
เมืองนวัตกรรมอำหำร สวทช. 

14.30 – 14.40 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.40 – 16.00 น. Design Thinking : Workshop 4 (ต่อ) 
16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

โดย ฝ่ำยวิชำกำร หลักสูตร และสื่อกำรเรียนรู้ สวทช. 
16.30 น. ปิดกิจกรรม เดินทำงกลับ  
  

หมายเหตุ : โครงกำรมีมำตรกำรและข้อก ำหนดเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ส ำหรับผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม ดังนี้ 

 - โครงกำรได้จัดเตรียม face shield ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

 - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยและ face shield ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

 - มีกำรพักเพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ทุก ๆ 2 ชั่วโมง 

 - วัสดุ อุปกรณ์ ถูกจัดเตรียมไว้ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มเท่ำนั้น 

 

ผู้ประสานงานโครงการ 

นำงสำวจิดำกำญจน์ สีหำรำช  นักวิชำกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร หลักสูตร และสื่อกำรเรียนรู้ สวทช. 
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 77205 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jidakarn@nstda.or.th 
 

mailto:jidakarn@nstda.or.th

