ั
ร่วมชมงาน และ ฟังสมมนา
ฟรี !
13-16 กุมภาพ ันธ์ 2562 ณ ศูนย์นท
ิ รรศการและการประชุมไบเทค
ั้ 1 HALL 101 - 104
(ชมงาน 13-16 กุมภาพ ันธ์ ทีช
่ น

ั
ั้ 2 HALL 103)
สมมนา
13-15 กุมภาพ ันธ์ ทีช
่ น

่ วชาญหลากสาขาระด ับประเทศ
เชิญทุกท่านร่วมอ ัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรมมาแรง ปี 2019 ไขความสาเร็จเพือ
่ ผูป
้ ระกอบการ จากสุดยอดกูรผ
ู เู ้ ชีย
THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครือ่ งจ ักร อุปกรณ์
ขนส่งลาเลียง ระบบโลจิสติกศ์ และสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตครบวงจร ครงที
ั้ ่ 17
่ มเทคโนโลยีก ับโรงงานคุณให้ลา้ สม ัยขึน
้
เตรียมพบ 8 Industrial Solutions ทีจ
่ ะเชือ
อ ัพเดท เทคโนโลยี AI พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิต
ชมนว ัตกรรมระบบขนส่งลาเลียงและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
้ สินค้าอุตสาหกรรม ราคานาทีทองตา
เชิญเลือกซือ
่ กว่า 50% พร้อมลุน
้ โชคร ับตว๋ ั
เครือ
่ งบิน ไป-กล ับญีป
่ ่น
ุ ฯลฯ อีกมากมาย

หัวข ้อสัมมนา

หมวด วัน/เดือน/ปี
13 กพ.62

วิศวกรรม นวัตกรรม

และบรรจุภ ัณฑ์นานาชาติ ครงที
ั้ ่ 10

TREND + TECHNOLOGY + INNOVATION  โอกาสทางธุรกิจ
ร่วมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอาหารก่อนใครก ับเราในงาน
จ ับกระแสเทรนด์อต
ุ สาหกรรมอาหารทว่ ั โลก
ชมผลงานวิจ ัย (R&D) เพิม
่ มูลค่าธุรกิจอาหารการ ันตีดว้ ยรางว ัลระด ับนานาชาติ
้ สินค้าในงาน
ร ับแคมเปญข้อเสนอสุดพิเศษ และส่วนลดสุดคุม
้ !‼ เมือ
่ ท่านสง่ ั ซือ

วิทยากร/หน่วยงาน

เวลา

ห ้อง

แนวทางใหม่สาหรับการประเมินคุณสมบัตข
ิ องแลคเกอร์
เคลือบกระป๋ องด ้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ า

อ.นพรัต กาญจนประยุธ หัวหน ้าฝ่ ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระ
นครเหนือ

09.30-11.30 น.

213

FACTory Classroom โรงงานต ้นแบบการเรียนรู ้ ด ้วยนวัตกรรม

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

09.30-11.30 น.

216

อ.กีรติบต
ุ ร กาญจนเสถียร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

09.30-11.30 น.

217

่ งจักร ยกระดับ SMEs Premium เพือ
่ แข่งขันได ้ใน
13 กพ.262 เครือ
13 กพ.62

FOOD PACK ASIA 2019 งานแสดงเครือ่ งจ ักรสาหร ับอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม
่

ตลาดโลก
พลิกธุรกิจปรับโฉมอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจท
ิ ัล ด ้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

13 กพ.62

การดูดซับน้ ามันหล่อเย็นจากกระบวนการตัดกลึงโลหะโดยใช ้
วัสดุจากธรรมชาติ

รศ.ดร.โกวิทย์ ปิ ยะมังคลา อาจารย์ภาควิชาเคมีอต
ุ สาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

09.30-11.30 น.

218

14 กพ.62

Lean Industry 4.0 เพือ
่ เพิม
่ ผลิตภาพการผลิต

คุณวุฒพ
ิ งศ์ บุญนายวา ผู ้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิม
่
ผลผลิตแห่งชาติ

09.30-11.30 น.

215

14 กพ.62

Case Study : Life Assessment of Industrial Shafts

อ.ศิวะ สิทธิพงศ์ นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

09.30-11.30 น.

219

14 กพ.62

การจัดการโรงงานผลิตแม่พม
ิ พ์อย่างยัง่ ยืนและแข่งขันได ้ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0

อ.วิธาน จริยประเสริฐสิน วิทยากรพิเศษ

13.00-16.00 น.

213

ลงทะเบียนทีส
่ มาคมอุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์ไทย ติดต่อ คุณแมว 0 2712 4518-9

14 กพ.62

Boost up OEE in 4.0 Era การเพิม
่ ประสิทธิผลโดยรวมของ
เครือ
่ งจักรอย่างเป็ นระบบ

่ วชาญด ้านการเพิม
คุณชาญชัย พรศิรริ ุ่ง ผู ้เชีย
่ ผลิตภาพ สถาบันเพิม
่
ผลผลิตแห่งชาติ

13.30-15.30 น.

215

15 กพ.62

นวัตกรรมระบบกาจัดกลิน
่ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนางานวิจัยและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ น
ิ ธร ไทยเยอรมัน ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

13.30-15.30 น.

219

ยกระดับมาตรฐานเพือ
่ ธุรกิจทีย
่ งั่ ยืนแข่งขันได ้ในตลาดโลก

อ.สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู ้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

09.30-11.30 น.

210

Intelligence Technology for High Permanence
Organization

ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรน
ุ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะ
ครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

09.30-11.30 น.

219

13 กพ.62
13 กพ.62

อาหาร-บรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการ

14 กพ.62

14 กพ.62
14 กพ.62
14 กพ.62

SME PREMIUM : ติดปี กความสาเร็จให ้ผู ้ประกอบการ SMEs

การบริหารลูกค ้าภายในเพือ
่ การปรับปรุงคุณภาพ(Marketing in
ั ย์ ทีป
อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สต
่ รึกษาอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริม
Management for Quality Improement)
มีคา่ ใช ้จ่าย สมาชิก 2,000.- บุคคลทั่วไป 2,700.- สอบถามและสมัครที่ 0 2258
0320-5 (คุณจิตตินันท์/คุณสุบรรณ์)

HRD 4.0 (ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0)
ลงทะเบียนได ้ที่ punnatda@thaieei.com ติดต่อคุณพรรณณั ฐดา รักด่านกลาง
เบอร์ 0 2280 7272 ต่อ 606 / 08 6374 3124

ทาอย่างไรให ้ธุรกิจคาร์แคร์ปังในปี 2019
Leadership 4.0
ลงทะเบียนได ้ที่ punnatda@thaieei.com ติดต่อคุณพรรณณั ฐดา รักด่านกลาง
เบอร์ 0 2280 7272 ต่อ 606 / 08 6374 3124

เทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่

08.30-16.00 น. 211-212

อ.สุนันท์ษา นิธวิ าสิน วิทยากรและทีป
่ รึกษา สถาบันไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์

09.30-11.30 น.

223

่ วชาญระบบธุรกิจคาร็แคร์ บริษัท เอ ซี กรุ๊ป
อ.วินัย เหล็มสัน ผู ้เชีย
ดาล์ลค
ี ลีน ประเทศไทย จากัด

13.30-15.30 น.

220

อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร วิทยากรและทีป
่ รึกษา สถาบันไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์

13.30-15.30 น.

223

14 กพ.62

่ มโลกกับเศรษฐกิจไทย โอกาสครัง้ ใหญ่ทน
EEC ประตูเชือ
ี่ ัก
ลงทุนพลาดไม่ได ้

คุณพรรณี เช็งสุทธา ทีป
่ รึกษาด ้านการลงทุน สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

09.30-11.30 น.

218

14 กพ.62

การสร ้างธุรกิจ บนสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลง

อ.ทิพวรรณ สังเกตุ ทีป
่ รึกษาศูนย์บม
่ เพาะวิสาหกิจและการจัดการ
ิ ทางปั ญญา ม.รามคาแหง
ทรัพย์สน

13.30-15.30 น.

218

15 กพ.62

การนาผลผลิต OTOP มาต่อยอดนวัตกรรม

อ.ทิพวรรณ สังเกตุ ทีป
่ รึกษาศูนย์บม
่ เพาะวิสาหกิจและการจัดการ
ิ ทางปั ญญา ม.รามคาแหง
ทรัพย์สน

13.30-15.30 น.

218

15 กพ.62

"Smart Content" สูตรลับการสร ้าง Content ให ้ Like กระฉูด
Share กระจาย

ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุร ี หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

13.30-15.30 น.

223

13 กพ.62

การแปรรูปเพือ
่ ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชานาญการ สถาบันค ้นคว ้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

09.30-11.30 น.

214

13 กพ.62

นวัตกรรมการปรุงอาหารด ้วย Molecular Gastronomy

ดร.วิชชา ตรีสวุ รรณ ผู ้ช่วยผู ้อานวยการฝ่ ายนวัตกรรม สถาบันค ้นคว ้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

09.30-11.30 น.

215

13 กพ.62

การสร ้างคุณค่าและอัตลักษณ์ทรัพยากรท ้องถิน
่ ไทยด ้วย
นวัตกรรมอาหารและสมุนไพร

ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. ศรินญา สังขสัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

13.30-15.30 น.

217

14 กพ.62

เรือ
่ งน่ารู ้เกีย
่ วกับไขมันและกรดไขมัน และอาหารปลอดภัยไร ้
ไขมันทรานส์

คุณเพ็ญแข เกตุบรรจง นักวิทยาศาสตร์
คุณสุณษ
ิ า ไกยสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์
สถาบันค ้นคว ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

09.30-11.30 น.

214

หัวข ้อสัมมนา

อาหาร-บรรจุภัณฑ์

หมวด วัน/เดือน/ปี

วิทยากร/หน่วยงาน

ห ้อง

09.30-11.30 น.

216

การสร ้างอัตลักษณ์ทรัพยากรท ้องถิน
่ เพือ
่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย
่ วด ้วยนวัตกรรมอาหารสูเ่ ชิงพาณิชย์

14 กพ.62

คุณฉั ตรพร คล ้ายแก ้ว นักวิชาการ
ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ นักวิชาการ
การวิเคราะห์ทดสอบอาหารปลอมปนในน้ าผลไม ้เพือ
่ การส่งออก
คุณปรารถนา ตัง้ ตรีรัตน์ นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

13.30-15.30 น.

219

14 กพ.62

พลิกวิกฤตทรัพยากรด ้วย CIRCULAR ECONOMY เพือ
่ บริหาร
จัดการ RECYCLE PACKAGING อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร ้อมรัตน์

09.30-11.30 น.

222

15 กพ.62

่ วามสาเร็จในเวที
พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารไทยด ้วย AI สูค
โลก

ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ทีป
่ รึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จัดการความรู ้ สถาบันอาหาร

09.30-11.30 น. 211-212

15 กพ.62

Food Allergen Labelling & ฉลากโภชนาการ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541

คุณศิรน
ิ รัตน์ ศรีกล
ุ นาถ
คุณณัฐกานต์ รอดคืน
สถาบันค ้นคว ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

09.30-11.30 น.

214

อ.ธวัช นวนไชย วิศวกรอาวุโส แผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัต ิ
สถาบันไทย-เยอรมัน

13.30-15.30 น.

215

Automatic Packaging Solution with Cartesian Robots

้
จัดซือ

เวลา

14 กพ.62

15 กพ.62

ลงทะเบียนทีส
่ ถาบันไทย-เยอรมัน ติดต่อ เจ ้าหน ้าทีล
่ ก
ู ค ้าสัมพันธ์ E-mail :
crm_dept@tgi.mail.go.th โทร 0 3893 0100 0 3821 5033-39 กด 1

ผู ้อานวยการสถาบันพลาสติก

13 กพ.62

้ ในยุคทีโ่ ลกเปลีย
การสร ้างผลงานและลดต ้นทุนจัดซือ
่ นแปลง
อย่างพลิกผัน (Purchasing Performance and Cost Saving
in Disruptive Technologies)

้ และซัพพลาย
อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซือ
เชนแห่งประเทศไทย

13.30-15.30 น.

GH 203

14 กพ.62

้ จะต ้องเตรียมตัวให ้พร ้อมในยุค Technology
สิง่ ทีน
่ ั กจัดซือ
Disruption

่ วชาญ รัตนามหัทธนะ ผู ้ก่อตัง้ และนายกคนแรกของสมาคม
อ.เชีย
้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
บริหารงานจัดซือ

14.00-16.00 น.

GH 203

15 กพ.62

Supply Chain Application Platform เพือ
่ สร ้างความ
่ มโยงและโอกาสทางธุรกิจ
เชือ

อ.มงคล พัชรดารงกุล ผู ้เชียวชาญและทีป
่ รึกษาด ้านโลจิสติกส์
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

09.30-11.30 น.

218

15 กพ.62

The Next Chapter of Transportation & E-Logistics in
Digital Era (ปรากฏการณ์ใหม่ของการคมนาคม และบริการ
ขนส่งสินค ้าแห่งยุคดิจท
ิ ัล )

่ วชาญด ้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู ้เชีย
อดีตกรรมการโลจิสติกส์ สภาผู ้ส่งสินค ้าทางเรือแห่งประเทศไทย

13.30-15.30 น. 211-212

คุณลิขต
ิ ใสหนู หัวหน ้ากลุม
่ งานกลศาสตร์ของไหล
คุณเชวง คานวนศักดิ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัตก
ิ าร กลุม
่ งานกลศาสตร์
ของไหล ฝ่ ายมาตรวิทยาเชิงกล

09.00-12.00 น.

211

09.00-12.00 น.

212

13.00-16.00 น.

211

13.00-16.00 น.

212

ศ.ดร.สุวม
ิ ล กีรติพบ
ิ ล
ู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุมาลินี ตันตะวิรย
ิ ะ ทีป
่ รึกษาด ้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
คุณสมนิตย์ ผดุงเอก Field Training Manager Ecolab Ltd.
คุณวรปั ญญา สุธานุภาพวุฒ ิ EHEDG Thailand Regional Section
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
(FoSTAT)

08.30-16.30 น.

210

13 กพ.62

13 กพ.62

ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ และการทวน
สอบผลการสอบเทียบเครือ
่ งมือวัดด ้านความดัน
ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ ติดต่อคุณ
สร ้อยอารดา 08 1840 2902

วิธก
ี ารวัดค่าความเป็ นกรด-เบสเพือ
่ ใหได ้ผลการวัดทีม
่ ค
ี วาม
ถูกต ้องและการใชวัสดุอ ้างอิงเพือ
่ สร ้างความมัน
่ ใจให ้กับผลการ คุณปทุมพร รอดเรืองธรรม นักมาตรวิทยาชานาญการ
ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ กลุม
่ งาน
วัดทางเคมี
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ ติดต่อคุณ
สร ้อยอารดา 08 1840 2902)

มาตรฐานทางด ้านแม่เหล็กกับอุตสาหกรรมอาหาร
13 กพ.62
ระบบคุณภาพ

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร
่ วชาญด ้านการสร ้างแบรนด์
ผศ.ดร. กฤดากร กล่อมการ อาจารย์ผู ้เชีย
สินค ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

13 กพ.62

ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ ติดต่อคุณ
สร ้อยอารดา 08 1840 2902

วิเคราะห์อนินทรียเ์ คมีฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

คุณเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์ นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ
กลุม
่ งานไฟฟ้ ากระแสตรงและความถีต
่ ่าความถีส
่ งู และสนามแม่เหล็ก
ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า

เทคนิคการเลือกวิธก
ี ารสอบเทียบเครือ
่ งมือวัดทางด ้านเสียงให ้ คุณสุรัตน์ ลีอด
ุ มวงษ์ นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ
เหมาะสมกับการใชงาน
คุณปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัตก
ิ าร กลุม
่ งานเสียงและ
ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ ติดต่อคุณสร ้อย
อารดา 08 1840 2902

้ ในอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบการทาความสะอาดและการฆ่าเชือ
(Cleaning
and
Sanitizing
system
in
Food Industry)
14-15 กพ.62
มีคา่ ลงทะเบียน สมาชิก 4,000-บาท บุคคลทั่วไป 4,500-บาท ลงทะเบียนที่
FoSTAT คุณปุญชรัสมิ์ โทร.0 2942 8528

่ สะเทือน
การสัน

15 กพ.62

ทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์อย่างไรก่อนนาไปใช ้งาน

คุณพัทธมน ทองคา นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

09.30-11.30 น.

219

15 กพ.62

การจัดการเครือ
่ งมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

คุณบุญฤทธิ์ เอือ
้ จิรกาล วิทยากรพิเศษ ศูนย์ค ้นคว ้าและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์

13.30-15.30 น.

214

หมายเหตุ ห ัวข้อส ัมมนาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ั
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสมมนา
(กรุณากรอกข้อมูลให้ช ัดเจน ครบถ้วน เพือ
่ ประโยชน์ในการติดต่อกล ับยืนย ันการเข้าร่วมส ัมมนา)
่ บริษัท .................................................................................
ชือ

ประเภทธุรกิจ ...........................................................

ทีอ
่ ยูบ
่ ริษัท......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................... โทรสาร...............................
ลาดับ

่ -นามสกุล
ชือ

ตาแหน่ง

เบอร์มอ
ื ถือผู ้สัมมนา

หัวข ้อสัมมนา

่ ผู ้ประสานงาน ...........................................เบอร์มอ
ชือ
ื ถือ.........................E-mail…………………………………………
ดูหัวข ้อสัมมนาเพิม
่ เติม และ ลงทะเบียนสัมมนาล่วงหน ้าได ้ที่ http://seminar.foodpackthailand.com/
หรือส่งแบบลงทะเบียนทีก
่ รอกข ้อมูลครบถ ้วนถูกต ้อง ที่ E-mail :nualtip.tbp@gmail.com หรือทาง FAX 0 2760 8880
สอบถามเพิม
่ เติมที่ 0 2760 8888 หรือ 0 2838 9999 ต่อ 8311,1400

