กำหนดกำร
หลักสูตร “สร้ำงโอกำสธุรกิจจำกเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)”
วันที่ 16 – 17 มีนำคม 2560 เวลำ 8.30 – 16.40 น.
ณ ห้องจำมจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
วันที่ 16 มีนำคม 2560
8.30 - 9.00 น. (30 นาที)
9.00 - 9.15 น.
(15 นาที)

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการอบรม
โดย ดร. ศิริชัย กิตติวรำพงศ์
ผู้อำนวยกำร สถำบันวิชำกำร สวทช.

9.15 - 10.15 น.
(60 นาที)

เทคโนโลยีชีวภาพ: ภาพรวมการพัฒนาและใช้ประโยชน์
โดย ดร. นตพร จันทร์วรำสุทธิ์
นักวิจัยนโยบำยอำวุโส งำนวิจัยนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค)

10.15 - 10.30 น. (15 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.15 น.
(45 นาที)

ถอดรหัสความสาเร็จ “Food Innovation Business”
โดย คุณลลนำ ธีระนุสรณ์กิจ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด

11.15 - 12.00 น.
(45 นาที)

ตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

12.00 - 13.00 น. (60 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น.
(45 นาที)

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดย ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
อำจำรย์ประจำภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

13.45 - 14.30 น.
(45 นาที)

การขยายขนาดการผลิตระดับโรงงานนาร่องกับโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีจุลินทรีย์
โดย น.สพ. รุจเวทย์ ทหำรแกล้ว
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำเครือเบทำโกร
บริษัท เบทำโกร จำกัด (มหำชน)

14.30 - 16.20 น.
(90 นาที)

การเสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้ำงโอกำสธุรกิจจำกเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)”

ผู้ร่วมเสวนำ
 คุณวินิจ เมฆอรียะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
จำกงำนวิจัย บริษัทที่ได้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีกำรผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว
ในรูปแบบ immunochromatographic strip test สาหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subp. Citrulli
ในพืชตระกูลแตงเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์”
 ผู้บริหำร
บริษัท โรงงานน้าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จากัด
จำกงำนวิจัย กระบวนกำรเร่งกำรหมักนำปลำโดยใช้เอนไซม์
 ผู้บริหำร
คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล
จำกงำนวิจัย ENZease: เอนไซม์ดูโอสำหรับกำรลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้ำฝ้ำยแบบขันตอนเดียว
 ดร. ธิดำรัตน์ นิ่มเชือ
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ผู้ดำเนินรำยกำร และแชร์ควำมสำเร็จงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพสู่แนวทำงธุรกิจ
ตอบข้อซักถาม จบการเสวนา
16.20 - 16.40 น.
(20 นาที)

สรุปภาพรวม วันที่ 1
โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.

***** หมำยเหตุ เวลำ 15.30 น. เสริฟอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในห้องประชุม *****

กำหนดกำร
หลักสูตร “สร้ำงโอกำสธุรกิจจำกเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)”
วันที่ 16 – 17 มีนำคม 2560 เวลำ 8.30 – 16.50 น.
ณ ห้องจำมจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
วันที่ 17 มีนำคม 2560
9.00 - 10.00 น.
(60 นาที)

วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย น.สพ. สมชำย เลำห์วีระพำนิช
อดีตกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

10.00 - 10.15 น. (15 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.15 น.
(60 นาที)

การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม
โดย คุณสุวนีย์ ชุณหเมธำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค)

11.30 - 12.30 น. (60 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 - 13.45 น.(60 นาที)

เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

13.45 - 14.00 น.
(15 นาที)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กับการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีชีวภาพ
โดย น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยขำยและบริกำรคีย์แอคเคำนต์ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย

14.00 - 16.00 น. (120 นาที)

เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC)
 ศูนย์นวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
 ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
 ห้องปฏิบัติการวิจยั การควบคุมทางชีวภาพ

16.00 - 16.15 น. (15 นาที)

รับประทานอาหารว่าง

16.15 - 16.30 น. (15 นาที)

บริการด้านธุรกิจและการลงทุนต่างๆ ของ สวทช.
โดย คุณชมพูนุช อนุศำสน์สิทธิกิจ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด งำนพัฒนำควำมร่วมมือกลุ่มพันธมิตร

16.30 - 16.45 น. (15 นาที)

สรุปการดูงาน และกล่าวปิดหลักสูตร
โดย ดร. ศิริชัย กิตติวรำพงศ์ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิทยำกำร สวทช.

16.50 น.

เดินทางกลับ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

