
 

หลักสูตร 
หลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจ และถอดรหัสความส าเร็จ Biotechnology 

วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

 จริงหรือไม่ !! ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความส าคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based 
economy 

 เทคโนโลยีชีวภาพ เป็น 1 ในเทคโนโลยีที่น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการผลิต การบริการ ทั้งยังน าไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาท ิอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม 
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
น้ าตาล อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต ธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม จึงถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือในการเข้าถึงจุลินทรีย์และ ชีววัสดุต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
ไทย 

Key Highlights 
1. สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม 
3. การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. ตัวอย่างการลงทุน การขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
5. แหล่งเก็บจุลินทรีย์ที่ค้นพบในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. เพ่ือให้ทราบแหล่งก าเนิดจุลินทรีย์ 
4. เพ่ือเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยีชีวภาพมากยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือสร้าง Business Biotechnology 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้อบรมสามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ 
2. ผู้อบรมมีแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ผู้อบรมสามารถสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. ผู้อบรมสามรถต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. ผู้อบรมรู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

 

 

 



 

รูปแบบการฝึกอบรม 

1. ภาคบรรยาย 
2. แชร์ความส าเร็จ ของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จระดับแถวหน้าของประเทศ 
3. เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน / ภาคอุตสาหกรรม 
2. กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / 

อุตสาหกรรมการแพทย์ / อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม / อุตสาหกรรมน้ าตาล / อุตสาหกรรมแป้ง
มันส าปะหลัง / อุตสาหกรรมเอนไซม์ / อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต / ธุรกิจแอลกอฮอล์ 
และกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ต่อยอดธุรกิจ 
4. นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป 

หัวข้อบรรยาย หัวข้อถอดรหัสความส าเร็จ และวิทยากร  
1. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือตอบโจทย์นโยบาย BGC ของประเทศ 

โดย ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 
รองผู้อ านวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

2. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 
โดย ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

4. การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
โดย คุณสุวนีย์ ชุณหเมธา 
ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

5. ถอดรหัสความส าเร็จ “การก้าวเดิน กว่าครึ่งศตวรรษของผู้น าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
ผลไม้กระป๋องที่ท่ัวโลกให้การยอมรับ” 
โดย คุณสุนิติ เกิดสงกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จ ากัด 
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม และผลไม้กระป๋อง ภายใต้แบรนด์ “ทานตะวัน” ซึ่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล Codex GMP, Halal, HACCP และ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพจากเวย์โปรตีน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “นาว (Now)” โดยเป็นผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่มีความเข้มข้น
สูงสุดในประเทศ 

 
 



 

 
6. ถอดรหัสความส าเร็จ “ผู้น าทับพัฒนากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ในประเทศไทย” 

โดย คุณปราโมทย์ โชติกสถิต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จ ากัด 
บริษัทผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ และไข่แปรรูป รายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ  
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Goldenlay” (โกลเด้นเลย์)  และ “Mae Sa-Ard Farm” (ฟาร์มแม่
สะอาด) ตลอดจนเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมถึงจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูง
ภายใต้ตราสินค้า “OVF” (โอวีเอฟ) 
 

7. ถอดรหัสความส าเร็จ Biotechnology: การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชั่นสารสกัดพลูคาว และหลักการ ท า
การตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
โดย คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์  
ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัทเ ว็ลเน็ซไลฟ์ จ ากัด  
ผู้ผลิต และจ าหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ให้รสหวานจากธรรมชาติ เหมาะส าหรับผู้ดูแลสุขภาพ                                  
ทุกเพศทุกวัย และผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ Kaovee Plus                   

วันที่สัมมนา 
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563  

 
ค่าลงทะเบียน 
15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
พิเศษ !!! ส่วนลด 10% เหลือ ท่านละ 13,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เม่ือสมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไปต่อหน่วยงาน  
ช าระเงิน ภายในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

สถานที ่
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. Website: www.nstdaacademy.com/biot 
2. Call center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา)  
3. อีเมล:์ bas@nstda.or.th 

 
 

หมายเหตุ 

 สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ , เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 บริการรถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่างสถานท่ีฝึกอบรม และสถานท่ีศึกษาดูงาน  
 ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันจัดงาน หาก

การแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าด าเนินการ คิดเป็นจ านวนเงิน 30% จาก
ค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน 

 ก าหนดการและสถานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจ าเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระส าคัญของการอบรมไว้ 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200% 
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

http://www.nstdaacademy.com/biot
mailto:bas@nstda.or.th

