
สาสน์จากนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย 
 
เรียน สมาชกิสมาคมฯ ทุกท่าน 
 จดหมายขา่วฉบบันี้เป็นฉบบัพิเศษเพ่ือเชญิชวนชวนท่านสมาชกิสมาคมฯ เขา้รว่มกิจกรรมส าคญัของสมาคมฯ ท่ีจะมี
ขึน้ในชว่งปลายปี ไดแ้ก่  
1. การประชมุ TSB International Forum 2014 จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 17-19 กนัยายน 2557 โดยในปีนี้สมาคมฯ ไดเ้ชญิ 
Invited Speakers 9 ท่าน จาก 6 ประเทศ และในงานประชมุจะมีการออกบูธของ 5 หน่วยงาน ภายใตช้ือ่งาน “Biotech 
Outlet” พรอ้มทัง้เปิดเวที “International collaboration forum” เพ่ือใหท่้านสมาชกิไดมี้โอกาสพบปะกบั Invited 
Speakers หากสนใจ สามารถลงทะเบียนฟรีในงาน Thailand Lab 2014 
2. การอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง ถงัหมกัและกระบวนการหมกั ระหว่างวนัท่ี 6-8 ตุลาคม 2557 เป็นการอบรมครัง้แรกของ
สมาคมฯ ท่ีแนะน าเทคนิคต่างๆ และ know how ท่ีสามารถน าไปปฏิบติังานไดเ้ลยในหอ้งปฏิบติัการ สมาชกิท่านใดสนใจ ขอให ้
รีบส ารองท่ีน่ัง ค่าลงทะเบียนส าหรบัสมาชกิ 3,500 บาท รบัเพียง 20 ท่านเท่าน้ัน 
3. งานประชมุวิชาการประชมุปี 2014 ระหว่างวนัท่ี 26-29 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
4. เชญิชวนเสนอชือ่เขา้รว่มรบัรางวลัทะกุจิและผูส้มควรใหป้าฐกถาอายิโนะโมะโตะ๊ ประจ าปี 2557 โดยหมดเขตเสนอชือ่ 10 
ตุลาคมนี ้

รองศาสตราจารย ์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ  

Time/date September 16 

(Tuesday) 

September 17 

(Wednesday) 

September 18 

 (Thursday 

September 19 

 (Friday) 

 

9.30-9.50 Registration & Poster setting 

9.50-10.00 Opening Registration 

10.00-11.00 Invited Speakers  

[IV-01, IV-02] 

Invited Speakers 

[IV-06, IV-07]  

Invited Speakers  

[IV-08, IV-09] 

11.00-12.00 Oral presentations [3] Oral presentations [3] Oral presentations [3] 

12.00-13.00 Lunch  

13.00-14.30 

 

International 

collaboration forum 

13.00-13.30 Poster session 

14.30-16.00 Invited Speakers  

[IV-03, IV-04, IV-05] 

Oral presentations [7] 

 

Oral presentations [3] 

 

Workshop : Biodiesel 

Production 

17.00-20.00 AFOB Meeting 

(Division: Bioprocess 

Engineering) 

Asiatique the 

riverfront 

(only international 

participants) 

IV-01: Prof. Ho Nam Chang 
“ Role of Bioprocessing in Biotechnology” 
 

IV-02: Prof. Jian-Jiang Zhong 
“Innovative bioprocess engineering for efficient 
manufacturing of value-added bioproducts” 

IV-03: Prof. Yu-Kaung Chang 
“Direct extraction of c-phycocyanin from 
highly turbid microalga Spirulia platensis by 
stirred fluidized bed adsorption technique” 

IV-04: Prof. Madihah Md Salleh 
“Challenges in biocommodity engineering of 
oil palm biomass” 

IV-05: Prof. Virendra Swarup Bisaria 
“Process development for biofertilizer 
production” 
 

IV-06: Prof.Yang-Chun Yong 
“Engineering bacterial electron transfer for 
efficient energy harvesting and biosensing” 
 

IV-07: Prof. Joong Kon Park 
“Bacterial cellulose: preparation and 
application” 
 

IV-08: Prof. Hideki Aoyagi 
“Development of novel method for culturing 
and isolating microorganisms using specialized 
cellulose film” 

IV-09: Prof. Seung Wook Kim 
“Application of enzymatic process: bioenergy, 
biofuel cell and pharmaceuticals” 
 

ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมสมาคมฯ  

“Biotech Outlet” 

IBGC, Chulalongkorn University will 
show their products on bioplastic, 
edible oil for health and many test kits 

 FerVAAP, Khon Kaen University will 
show their fermented products such as 
wine and ethanol from sweet sorghum 

the center of Excellence for Jatropha 
will demonstrate Jatropha curcas and 
biodiesel technology 

FTRC & Dept. of Biotechnology , 
Kasetsart University will show their 
products on Ice Yogurt , Rice beer and 
rice berry, Heab spirit and Jerusalem 
artichoke 

http://www1a.biotec.or.th/TSB/index.php/component/content/article/76-tsb-international-forum-2014-4062014


ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมสมาคมฯ  

วิทยากร 
  
ดร.พนิต กิจสุบรรณ (ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคนิค)  
โรงงานตน้แบบผลิตยาชวีวตัถุแห่งชาติ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดร.กอบกลุ เหล่าเทง้  
ศูนยพ์นัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ 
ผศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรตัน ์  
ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม จ ากดัจ านวนไม่เกิน 20 ท่าน 
 
ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม และวสัดุวิทยาศาสตร)์ 
นักศึกษา   3,200 บาท 
สมาชกิสมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย3,500 บาท 
บุคคลทัว่ไป   4,000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://www.biotec.or.th/TSB 

Important Dates 

 

Extended deadline for abstract and full paper 

submission : 7th September 2014 

Notification on acceptance of the abstract or full 

paper will be e-mailed within 30 days after 

submission deadline.  

The 26th Annual Meeting of the Thai Society for 

Biotechnology and International Conference  

Chiang Rai 

November 26-29, 2014 

Register now at http://tsb2014.mfu.ac.th/  

ขอเชิญเสนอชือ่เขา้รบัรางวลัทะกุจิ  
และผูส้มควรใหป้าฐกถาอายิโนะโมะโตะ๊ ประจ าปี 2557 

 สมาคมเทคโนโลยีชวีภาพแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเชญิชวนเสนอชือ่ผูมี้สิทธิไดร้บัการคดัเลือกเป็นผูร้บัรางวลัทะกุจิ  
[4 รางวลั] และผูส้มควรใหป้าฐกถาอายิโนะโมะโตะ๊ [1 รางวลั] ประจ าปี 2557 เพ่ือเสนอผลงานในการประชมุวิชาการ
ประจ าปี ครัง้ท่ี 26 ของสมาคมเทคโนโลยีชวีภาพแห่งประเทศไทย 
รางวลัทะกจิุ 4 รางวลั 
[1] รางวลัทะกุจินักวิจยัดีเด่น [2] รางวลัทะกุจวิิทยานิพนธดี์เด่นในระดบัปริญญาเอก [3] รางวลัทะกุจิวิทยานิพนธดี์เด่นใน
ระดบัปริญญาโท [4] รางวลัทะกุจิภาคเอกชนดีเด่น   
ผูส้มควรใหป้าฐกถาอายิโนะโมะโตะ๊ 1 รางวลั 
 
ปิดรบัสมคัร วนัท่ี10 ตุลาคม 2557 คุณสมบติัและแบบฟอรม์ใบสมคัร ตรวจสอบไดท่ี้ http://www.biotec.or.th/tsb 

Re- submitted abstract and full 

paper: 
13th October 2014 

Early bird registration: 15th October 2014 

Late registration (for 

presenters): 

16th -30th October 

2014 

Late registration (for 

participants): 

16th October 2014 - 

onsite 

Conference date: 
26th – 29th 

November 2014 

http://www.biotec.or.th/TSB
http://www.mfu.ac.th/other/tsb2014/index.php
http://www.mfu.ac.th/other/tsb2014/index.php
http://www.mfu.ac.th/other/tsb2014/index.php
http://www.mfu.ac.th/other/tsb2014/index.php
http://www.mfu.ac.th/other/tsb2014/index.php
http://www.biotec.or.th/TSB

