กำหนดกำร
หลักสูตร สร้ำงโอกำสธุรกิจ และถอดรหัสควำมสำเร็จ Biotechnology
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกำยน 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ
08.30 – 08.50 น.

ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.

กล่าวเปิดการอบรม
โดย ดร. ศิริชัย กิตติวรำพงศ์
ผู้อำนวยกำร สถำบันพัฒนำบุคลำกรแห่งอนำคต

09.00 – 10.00 น.

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BGC ของประเทศ
โดย ดร. นตพร จันทร์วรำสุทธิ์
รองผู้อำนวยกำร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค)

10.00 – 11.00 น.

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดย รศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
อำจำรย์ประจำภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะอุตสำหกรรมเกษตร

11.00 – 12.00 น.

แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน
โดย ดร.สรวง สมำนหมู่
ผู้ก่อตั้งและกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BIOVIVA (蓬 生 科技 有限公司) ประเทศจีน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

ถอดรหัสควำมสำเร็จ “กำรก้ำวเดิน กว่ำครึ่งศตวรรษของผู้นำเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
และผลไม้กระป๋องทีท่ ั่วโลกให้กำรยอมรับ”
คุณสุนิติ เกิดสงกรำนต์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยสินค้ำ เครื่องดื่ม และผลไม้กระป๋อง ภำยใต้แบรนด์ “ทำนตะวัน” ซึ่ง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล Codex GMP, Halal, HACCP และ ISO 9001 และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพจำกเวย์โปรตีน ภำยใต้ชื่อแบรนด์ “นำว (Now)” โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่มีควำมเข้มข้นสูงสุดในประเทศ

14.00 – 15.00

ถอดรหัสควำมสำเร็จ “ผู้นำทับพัฒนำกระบวนกำรผลิตไข่เหลวพำสเจอร์ไรส์ในประเทศไทย”
คุณปรำโมทย์ โชติกสถิต ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด

บริษัทผู้จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ และไข่แปรรูป รำยใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Goldenlay” (โกลเด้นเลย์) และ “Mae Sa-Ard Farm” (ฟำร์ม
แม่สะอำด) ตลอดจนเครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ รวมถึงจัดจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ ไข่แปรรูป
คุณภำพสูงภำยใต้ตรำสินค้ำ “OVF” (โอวีเอฟ)
15.00 – 16.00 น.

ถอดรหั สควำมส ำเร็จ “กำรผลิ ตเครื่องดื่ม สมุนไพร และหลัก กำรท ำตลำดในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ”
โดย คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ ประธำนและผู้ก่อตั้ง บริษัทเ ว็ลเน็ซไลฟ์ จำกัด
ผู้ ผ ลิ ต และจ ำหน่ำ ยเครื่องดื่ ม สมุ น ไพร ที่ ให้ รสหวำนจำกธรรมชำติ เหมำะส ำหรั บ ผู้ ดู แ ล
สุขภำพ ทุกเพศทุกวัย และผู้ป่วยเบำหวำน ผลิตภัณฑ์ Kaovee Plus

16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถาม

กำหนดกำร
หลักสูตร สร้ำงโอกำสธุรกิจ และถอดรหัสควำมสำเร็จ Biotechnology
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกำยน 2563
อำคำรนวัตกรรม 2 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย และบริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
09.00 – 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.

เดินทางออกจากโรงแรม ถึง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

10.30 – 11.30 น.

การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม
โดย คุณสุวนีย์ ชุณหเมธำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค)

11.30 – 12.00 น.

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC)
มุ่งเน้นการเก็บรักษา ให้บริการ และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุ
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้บริการเทคนิคด้านต่างๆ
12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.50 น.

ศึกษาดูงาน
ศูนย์นวัตกรรมอำหำรและอำหำรสัตว์ (Food and Feed Innovation)

มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมีความทันสมัยของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมี
โครงสร้างพืน้ ฐานในการทดสอบกระบวนการผลิตในระดับขยาย ที่เรียกว่า BIOTECBioprocessing facility ซึ่งมีเครื่องมือสาคัญประกอบด้วย เครื่อง Submerged Fermentor
ขนาด 300 ลิตร และเครื่อง Solid State Fermentor ขนาด 500 กิโลกรัม พร้อมกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายน้า (Downstream processing)
14.00 – 14.30 น.

เดินทางออกจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ถึง
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจร

14.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำอันดับ 1 ในด้ำนกำรรับผลิตอำหำรเสริมแบบครบวงจร “OEM AND ONE STOP SERVICE
FACTORY” และได้รับรองกำรผลิตด้วยมำตรฐำนสำกลระดับโลก GMP / HACCP / HALAL

15.30 – 15.45 น.

รับประทานอาหารว่าง
สรุปการจัดอบรม มอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรม

15.45 – 16.30 น.

เดินทางกลับ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

หมำยเหตุ
 กาหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจาเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสาคัญของการอบรมไว้
 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

