
 

 
ก าหนดการ Idea to Startup Camp 

18-20 มกราคม 2561  
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 

วันที่ 18 มกราคม 2561 กิจกรรม 
เวลา 08.00 น.- 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 น.- 09.00 น. พิธีเปิด  

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษบ์ุญมาก อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรตุม ์ บตุรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

เวลา 09.00 น.- 10.00 น. เสวนา“การสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจและ Megatrends” โดย  
- คุณวีระยุทธ เช้ือไทย รองผู้อ านวยการส านักบริการผู้ประกอบการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) 
- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด 

เวลา 10.00 น.- 10.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.15 น.- 12.00 น. เสวนา Inspiration ประสบการณ์ มุมมอง และแนวคดิของการเปน็ Startup / SE (Social Enterprise) โดย 

- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด 
- คุณสมศักดิ์  บุญค า ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท โลเคิลอไลค์ จ ากัด  
- คุณนันทชยั สินทดัการ กรรมการบริษัท DESIGN SENSE & MARKETING LIMITED PARTNERSHIP จ ากัด 
- ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 
- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 

เวลา 12.00 น.- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.- 14.45 น.   Startup Warrior : Local Alike 

- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด (ด าเนินรายการ) 
- คุณสมศักดิ์  บุญค า ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท โลเคิลอไลค์ จ ากัด  

เวลา 14.45 น.- 15.00 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 15.00 น.- 16.30 น. Online and Offline Marketing โดย 

- คุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองผู้อ านวยการส านักบริการผู้ประกอบการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

เวลา 16.30 น.- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 น.- 20.30 น. แบ่งกลุ่ม Workshop :   Business Idea โดยแบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ Idea to Startup Camp 
18-20 มกราคม 2561  

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วันที่ 19 มกราคม 2561 กิจกรรม 
เวลา 8.30 น.- 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 น.- 10.30 น. ติดอาวุธธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas  (BMC)  โดย 
- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด 

เวลา 10.30 น.- 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.45 น.- 12.00 น. Business Idea “How to create a perfect pitch? / Tech Startup” โดย 

- ดร.วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน ์ผู้บริหาร บริษัท บัดนาว จ ากัด 
- คุณนัฐพงษ์ จารวจิิต ผู้พัตนาและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพลิลูน่า (Liluna) 

เวลา 12.00 น.- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.- 14.45 น.   Workshop :  Business Idea โดยแบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech โดย 

- คุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองผู้อ านวยการส านักบริการผู้ประกอบการ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด 
- คุณนันทชยั สินทดัการ กรรมการบริษัท DESIGN SENSE & MARKETING LIMITED 

PARTNERSHIP จ ากดั 
- ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 
- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 
- ดร.วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน ์ผู้บริหาร บริษัท บัดนาว จ ากัด 
- คุณนัฐพงษ์ จารวจิิต ผู้พัตนาและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพลิลูน่า (Liluna) 

เวลา 14.45 น.- 15.00 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 15.00 น.- 17.00 น.  Workshop :  Business Idea โดยแบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech โดย 

- คุณวีระยุทธ เช้ือไทย รองผู้อ านวยการส านักบริการผู้ประกอบการ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จ ากัด 
- คุณนันทชยั สินทดัการ กรรมการบริษัท DESIGN SENSE & MARKETING LIMITED 

PARTNERSHIP จ ากดั 
- ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 
- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 
- ดร.วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน ์ผู้บริหาร บริษัท บัดนาว จ ากัด 
- คุณนัฐพงษ์ จารวจิิต ผู้พัตนาและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพลิลูน่า (Liluna) 

เวลา 17.00 น.- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 น.- 20.30 น. แบ่งกลุ่ม Workshop :   Business Idea โดยแบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech 

 

 

 



 

 

ก าหนดการ Idea to Startup Camp 
18-20 มกราคม 2561  

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วันที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรม 
เวลา 8.30 น.- 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 น.-10.30 น. Business Idea Pitching โดยคณะกรรมการ  
- คุณวีระ เจยีรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 

เวลา 10.30 น.- 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.45 น.- 12.15 น. Business Idea Pitching (ต่อ) 

- คุณวีระ เจยีรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 
เวลา 12.15 น.- 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.15 น.- 14.45 น.  Business Idea Pitching (ต่อ) 

- คุณวีระ เจยีรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 
เวลา 14.45 น.- 15.00 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 15.00 น.- 17.00 น. Business Idea Pitching (ต่อ) 

- คุณวีระ เจยีรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- คุณอธศิ ปทมุวรรณ กรรมการผู้จดัการบริษัท โนวเลจเซ็นทริค จ ากัด 
เวลา 17.00 น.- 17.30 น. พิธีปิด  

โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษบ์ุญมาก อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


