
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
นวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2565



                        
องค์กรหลักในการสร้างเสริมระบบนวัต
กรรมแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน

มีรูปแบบการสนันสนุนดังนี้

1. Groom การให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการเริ่มคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. Grant การให้เงินทุน เพ่ือนําไปพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

3. Growth การต่อยอดและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมอย่างยัง่ยืน

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 

กิจกรรมประกอบด้วย

1. ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์
2. อบรมให้คําปรึกษา
3. ประกวดแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
4. ประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 



โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ 
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 22)

Timeline

ขอบเขตงาน : เริ่มตัง้แต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
กําหนดการอาจมีการปรับวันที่ตามความเหมาะสม

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน

1 เม.ย. - 15 พ.ค.
ประชาสัมพันธ์

3 มิ.ย.
ประกาศผลคัดเลือก

20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ค่ายนวัตกร

Consult
พัฒนาผลงาน

1 ส.ค.
ส่งงาน 

ประกวดรอบรองชนะ
เลิศ ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์

ประกวดรอบชิงชนะ
เลิศ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 

ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 22)

ปริญญาตรี/ปวส
และ

ม.ปลาย/ปวช.

20+20 ทีม
120 คน

จํานวน*ระดับ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวน* ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการคัดเลือกเข้าโครงการจากคณะกรรมการ
โดย มีระดับละ ไม่เกิน 20 ทีม สมาชิกทีมละ 1-3 คน 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 22)

วางแผน

ขอบเขตงาน

จัดค่าย
ออนไลน์

บุคลากรเนือ้หา

ผลิตของ ผลิตส่ือ

ให้คํา
ปรึกษา

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกวด 
2 รอบ

ทําสรุป
นิตยสาร

กิจกรรม



วางแผน
ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการดําเนินโครงการ โดยศึกษาและรวบรวมความต้องการในร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน เพ่ือรับทราบถึงความต้องการรูปแบบงานที่ใช้ รวมถึงปัญหาการทํางานในปัจจุบันที่ต้องการให้
ช่วยแก้ไข ซึ่งแผนการดําเนินการที่เสนอต้องสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

1. ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานตลอดโครงการตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมงาน การเชิญชวน
หรือค้นหาผู้เข้าร่วม การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การจัดกิจกรรมให้คําปรึกษาแก่เยาชน จนถึงการเก็บ 
ติดตาม และนําเสนอข้อมูล ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงาน

2. นําเสนอภาพรวม กระบวนการ ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม รวมไปถึงวิธีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่
จะใช้ตลอดโครงการ

3. นําเสนอบุคลากรและทีมงานที่บริหารกิจกรรม อาทิ วิทยากร ผู้นํากระบวนการกลุ่ม และ
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คําแนะนําในการพัฒนาผลงานเยาวชน

4. นําเสนอเนื้อหาและรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR กิจกรรม
ให้คําปรึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วม

5. นําเสนอระบบ เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดกิจกรรม การประเมิน และการ
ติดตามผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสม 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



จัดค่าย
ออนไลน์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บุคลากรเนือ้หา กิจกรรม
เชิญชวน
สมัครเข้า

ร่วม
แพลตฟอร์ม

ดําเนินการค้นหาและคัดเลือกผลงานจากเวทีการประกวดต่าง ๆ เพ่ือเชิญชวน
มาเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมประกวดผลงานผ่านการค้นหาหรือคัดเลือก
ผลงานจากเวทีการประกวดต่าง ๆ ดังนี้

- ผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
- ผลงานในระดับอุดมศึกษา/ปวส. ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน   



จัดค่าย
ออนไลน์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บุคลากรเนือ้หา กิจกรรมเชิญชวนสมัคร
เข้าร่วม แพลตฟอร์ม

SCIENCE | TECHNOLOGY | 
ENGINEERING

ART | MATHEMATICS

5i
ส่ือการ

สอน
จัดส่งให้
ผู้เข้าร่วม

อุปกรณ์ 
และ ใบ

งาน

ออกแบบ
เนื้อหา



ทําความเข้าใจ 

ปัญหา-
กลุ่มเป้าหมาย

อย่างลึกซึง้

คิดแก้ไขปัญหา 
จากมุมมองใหม่
ทีแ่ตกต่างและสร้างสรรค์

เพ่ิมมูลค่า
ผลงานนวัตกรรม
นําเสนอออกสู่ตลาด

สร้างและทดสอบ
ชิ้นงานต้นแบบ
วางแผนธุรกิจ 
เชือ่มโยงคนกับเทคโนโลย ี
จัดสรรทรัพยากรในการผลิต

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



จัดค่าย
ออนไลน์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บุคลากรเนือ้หา กิจกรรมเชิญชวนสมัคร
เข้าร่วม แพลตฟอร์ม

จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรและดําเนินการออกแบบกิจกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการ 
STEAM4INNOVATOR

- วิทยากรอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ อบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR อย่างน้อย 4 คน
- ผู้ประกอบการหรือเยาวชนรุ่นพ่ีมาให้แนวคิดหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน อย่างน้อย 2 คน
- ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมแนะนํากระบวนการ STEAM4INOVATOR เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการของ

ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 10 คน
- จัดเตรียมพิธีกรที่มีประสบการณ์เพ่ือดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ อย่างน้อย 1 คน
- ทีมงานที่บริหารกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม อย่างน้อย 2 คน



บุคลากร

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จัดค่าย
ออนไลน์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บุคลากรเนือ้หา กิจกรรมเชิญชวนสมัคร
เข้าร่วม แพลตฟอร์ม

1. กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
2. ประสานงานให้ข้อมูลแก่เยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ การนัดหมายในการทํากิจกรรม
3. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรม และกระตุ้นพลังงาน
4. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร STEAM4INNOVATOR พร้อมถอดบทเรียน
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
6. จัดทําแบบประเมินผลการจัดหลักสูตรในภาพรวม พร้อมสรุปข้อมูลออกมาเพ่ือนําเสนอ โดยมีดังนี้

1) แบบประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหา STEAM4INNOVATOR



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จัดค่าย
ออนไลน์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บุคลากรเนือ้หา กิจกรรม
เชิญชวนสมัคร

เข้าร่วม แพลตฟอร์ม

1. จัดหาและจัดเตรียมแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ และการติดต่อส่ือสาร
ต่าง ๆ กับเยาวชน โดยมีความเหมาะสมกับรูปแบบของกระบวนการและจํานวนผู้เข้าร่วม รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึ้น

2. จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจําเป็น พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอํานวยความสะดวก รวมถึง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึ้น

ต่ออายุ



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ให้คํา
ปรึกษา

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. จัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมแนะนําในการต่อยอด
พัฒนาผลงานเยาวชน อย่างน้อย 2 คน

2. ประสานงานกับเยาวชนผู้เข้าร่วม บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การให้คําปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สนช. ในการให้ข้อมูลของกิจกรรม

3. จัดทํารายละเอียดกําหนดการและจัดลําดับรอบการให้คําปรึกษาใน
แต่ละผลงาน

4. จัดทํารายงานการพัฒนาผลงานของเยาวชน
5. จัดทําแบบความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม 

ดําเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมให้คํา
ปรึกษาจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อม

แนะนําในการต่อยอดพัฒนาผลงานให้กับ
เยาวชนผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 2 ครัง้



ผลิตของ

 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการจัดหาของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทัง้ดูแลรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทัง้หมด

1. จัดหาของที่ระลึกสําหรับแจกให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 แบบ รวม
กันไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น

2. ผู้รับจ้างต้องออกแบบและดําเนินการจัดเตรียมเส้ือยืดที่มีตราสัญลักษณ์ของ 
STEAM4INNOVATOR หรือ สนช. ไม่น้อยกว่า 150 ตัว 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ผลิตส่ือ

ประกาศผล

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ดําเนินการจัดทําเนื้อหาหรือบทความและภาพประกอบที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ พร้อมทัง้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, บัญชีไลน์ทางการ และเว็บไซต์ 
STEAM4INNOVATOR อย่างน้อยจํานวน 15 ชิ้นงาน

2. ดําเนินการถ่ายทอดและบันทึกคลิปวีดิโอสอนจากวิทยากร และเผยแพร่ให้
แก่เยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 ชิ้นงาน

3. ดําเนินการบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัดต่อวีดีทัศน์เพ่ือสรุปกิจกรรม
ในโครงการ ความยาวไม่เกิน 4 นาที จํานวน 1 ชิ้นงาน

เชิญชวน

สรุปภาพรวม

Countdown



ผลิตส่ือ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ประกวด 
2 รอบ

1. อํานวยความสะดวกแก่ทีมวิทยากร คณะกรรมการ และทีมงาน สนช. ตลอดกิจกรรม
2. ดําเนินการบันทึกภาพนิ่งของผู้เข้าร่วมและผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. ดําเนินการถ่ายทําการสัมภาษณ์เยาชนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้ STEAM4INNOVATOR 

อย่างน้อย 5 ผลงาน
4. ดําเนินการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่อง

ทางเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, บัญชีไลน์ทางการ และเว็บไซต์ STEAM4INNOVATOR โดย
จัดทําเนื้อหาหรือบทความที่เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ อย่างน้อย
จํานวน 3 ชิ้นงาน  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รอบที่ 
1

รอบที่ 
2

สิงหาคม กันยายน



ทําสรุป
นิตยสาร

ดําเนินการจัดทําเอกสารสรุปผลการจัดอบรมในรูปแบบนิตยสารที่มีความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจภาพรวม และประเด็นหลักของการจัดแต่ละกิจกรรมพร้อมภาพประกอบ โดยจัดทําออกมาในรูป
แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และจัดทําออกมาเป็นรูปเล่มพิมพ์สี่สี จํานวน 3 เล่ม

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Magazine วัตถุประสงค์ ประมวลความสําเร็จของโครงการ
+ หนังสือเล่ม 4 สี กระดาษอาร์ตมัน
+ Ebook



เกณฑ์การ
พิจารณา

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



12 
เม.ย.

20
เม.ย.

22
เม.ย.

พฤษภาคม
-

ตุลาคม

บรีฟงาน

ยืน่เสนอราคา
08.3O-16.3O น. 

นําเสนองาน 
(Presentation)
_____________
10.OO-12.OO น.
Zoom Online 

เริม่ดําเนินการ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



steam4innovator@nia.or.th 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

mailto:steam4innovator@nia.or.th

