
ตารางกิจกรรมเวิร์กช็อป 

 

กลุ่มที ่1 
นวัตกรรมการ

บริการเพื่อ

ส่งเสริมสู่คุณภาพ

การใช้ชีวิต 

กลุ่มที่ 2 
อาหาร

สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มที่ 3 
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การใช้ชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเช้า 10.00 – 12.30 น. 

x แนะน าโครงการ “D.R.I.V.E. 2018  
คิด ผลิต ขาย 

          โดย ตวัแทนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

x การบรรยายหัวข้อนวัตกรรมการบริการ Service 
Innovation 

          โดย ตวัแทนจากส านักนวัตกรรมแห่งชาติ  

x การบรรยายหัวข้อ ผลิตภัณฑ์และอาหารสุขภาพ
เพื่อผู้สูงอายุ 

          โดย ตวัแทนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ 
ตัวแทนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) ,สวทช 
 
ช่วงบ่าย  13.30 – 17.00 น. 

x การบรรยายหัวข้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
          โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง  

ผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN)  

x การบรรยายหัวข้อกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Introduction to Design Thinking)  

          โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  
          ที่ปรึกษาและเจ้าของ FIF Design Studio 
 

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561 
Function Room ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ 



ช่วงเช้า  10.00 – 12.30 น. 

x การบรรยาย Industrial Analysis ค้นหาโอกาส
และ พัฒนาแนวคิดธุรกิจ  
(Business Idea Generation) 
โดย คุณมะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์ 
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
พาสสาจ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

x เวิร์กช็อปในหัวข้อ Value proposition  
โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  
ที่ปรึกษาและเจ้าของ FIF Design Studio  และผู้ช่วย
วิทยากรประจ าแต่ละบริษัท จ านวน 10 คน  

 
ช่วงบ่าย  13.30 – 17.00 น. 

x เวิร์กช็อปในหัวข้อ Ideation  
(Discover/ Develop/ Define) และแต่ละบริษัท 
พรีเซ็นต์กลุ่มละ 7 นาที 
โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  
ที่ปรึกษาและเจ้าของ FIF Design Studio  และ
ผู้ช่วยวิทยากรประจ าแต่ละบริษัท จ านวน 10 คน  

อังคาร 
3 เม.ย. 

Function Room 
ชั้น 4 TCDC 
กรุงเทพฯ 

พุธ 
2 เม.ย. 

Function Room 
ชั้น 4 TCDC 
กรุงเทพฯ 

พฤหัส 
5 เม.ย. 

Function Room 
ชั้น 4 TCDC 
กรุงเทพฯ 

ช่วงเช้า  10.00 – 12.30 น. 

x การสร้างแบบจ าลองโมเดลธุรกิจ (Business 
Model Canvas) สร้างธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต
ยั่งยืน 

x Market Validation การท าแผนเพ่ือออกไปทดสอบ
ตลาดจริง  
โดย คุณมะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์ 
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
พาสสาจ (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

 
ช่วงบ่าย  13.30 – 17.00 น. 

x การบรรยายเรื่อง การวางแผนการเงิน Financial 
Projection 
โดย คุณมะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์ 
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
พาสสาจ (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

พุธ 
18 เม.ย. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

พฤหัส 
19 เม.ย. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

ศุกร์ 
20 เม.ย. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 



กลุ่มละ 3 ชั่วโมง 

x ลงมือปฏิบัติการวางแผนการเงิน Financial 
Projection 
โดย คุณมะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์ 
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
พาสสาจ (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

จันทร์ 
23 เม.ย. 
ช่วงเช้า 

9.30 – 12.30 น. 
ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

อังคาร 
24 เม.ย. 
ช่วงเช้า 

9.30 – 12.30 น. 
ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

อังคาร 
24 เม.ย. 
ช่วงบ่าย 

14.00 – 14.00 น. 
ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

ช่วงเช้า  10.00 – 12.30 น. 

x Prototype บรรยายการทดสอบไอเดียต้นแบบ 
และการท าต้นแบบ ในรูปแบบต่าง ๆ  
โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  
ที่ปรึกษาและเจ้าของ FIF Design Studio  และ
ผู้ช่วยวิทยากรประจ าแต่ละบริษัท จ านวน 10 คน  
 

ช่วงบ่าย  13.30 – 17.00 น. 

x บรรยายและลงมือปฏิบัติ Design Brief  
โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  
ที่ปรึกษาและเจ้าของ FIF Design Studio  และ
ผู้ช่วยวิทยากรประจ าแต่ละบริษัท จ านวน 10 คน  

x น าเสนอแนวคิด กลุ่มละ 5 นาที  

จันทร์  
7 พ.ค. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

อังคาร  
8 พ.ค. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 

พุธ 
9 พ.ค. 

ผู้ประกอบการน าเสนอโครงการ ครั้งท่ี 2 
เพ่ือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ D.R.I.V.E.ช่วงที่ 2 : 
ผลิต– ต่อยอดสู่การผลิต 
คัดเลือกโดยตัวแทนภาคีเครือข่าย D.R.I.V.E. 
 

อังคาร 
15 พ.ค. 

ช่วงเช้า  เวลา 10.00 – 17.00 น. 
การบรรยาย หัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักร
ชีวิต (Life cycle design) 
• Life cycle design processes บรรยายการประยุกต์ใช้
แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) ใน
กระบวนการออกแบบ 
• Life Cycle Assessment บรรยายเทคนิคการประเมินวัฏ
จักรชีวิต  
• Eco labels บรรยายระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดล้อม  
• Case studies บรรยายตัวอย่างกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) และ การ

- 
 

- 

พุธ 
16 พ.ค. 

ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M, TCDC 



ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) ใน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง ผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เฉพาะกลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม )  

 

 

หมายเหตุ * ตารางกิจกรรมเวิร์กช็อป “D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย” อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการ D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย  ได้ที่  
cbd@tcdc.or.th  หรือ โทร. (66) 2 105 7401 Ext. 146 , Ext.131 , Ext. 225 
(จันทร์ – ศุกร์ / 09.30 - 17.30) 
 


