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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

แก้ไขข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฉบับที่ 1  

เร่ือง ต าแหนง่     รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง   

เลขานกุารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย 

คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 สัมมนาเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรม 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย จดัสมัมนาเร่ือง ความ
ปลอดภยัทางชีวภาพของข้าวโพดดดัแปลงพนัธกุรรม      เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 
2554  เวลา 8.30-15.45 น.  ณ โรงแรมสยามซติี ้ กรุงเทพฯ  โดยมีวถัตปุระสงค์
เพื่อรับทราบสถานภาพของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
โดยมี รศ.ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร  ศ.ดร.สทุศัน์ ศรีวฒันกลุ ดร.บญุญานาถ            
นาถวงศ์และผู้อ านวยการฝ่าย Regulatory Affairs  บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จ ากดั เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนีผู้้ เข้าร่วมประชมุยงัได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกนัในเร่ืองการด าเนินงานโครงการทดลองความปลอดภยัทางชีวภาพ
ภาคสนามของข้าวโพดดดัแปลงพนัธุกรรม NK603 

 

 



ฉบับที ่ 2 : มนีาคม - เมษายน 2554     หน้า 2/3 

 

 

 

 

หารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไทย และบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

   สมาคมฯได้จดัประชมุโต๊ะกลมระหวา่งบริษัท ปตท. เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) กับนักวิจัยในสาขา GM bacteria, Fermentation, Downstream proc-
essing  เพื่อความร่วมมือในการท าวิจยั ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 513 ชัน้ 5 อาคารส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  

จากการหารือในเบือ้งต้น สามารถจดักลุม่นกัวจิยัออกเป็น  กลุม่ ดงันี ้
1.Cellulasic Row Material  2. Adoptation & Enoculation 3.Downstream 
Processing 4. Integration of Downstream Simmulation  5.Fermentation         
โดยแตล่ะกลุม่จะด าเนินการหารือในรายละเอยีดเพื่อพฒันาเป็นข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือตอ่ไป  

 

 สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ 

สมาคมฯ ได้จดัท านิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ 
กรรมการสมาคมฯ เป็นบรรณาธิการ ซึง่นติยสารดงักลา่วเป็นบทความเชิงสาระท่ีสือ่สารถงึวิทยาการใหม ่ ๆ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพของโลกยคุสารสนเทศอนัไร้พรมแดน และสง่เสริมมวลประยกุต์วิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจาก
นกัวิจยัไทยฉบบัพากษ์ไทยสูเ่วทสีาธารณชน สมาคมจึงขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกติดตามรายละเอียดได้ที ่
www.biotec.or.th/tsb หรือร่วมสง่บทความเพื่อตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือสง่ข้อเสนอแนะและ
ข้อแนะน า ได้ที่ sarote.s@ku.ac.th 

งานประชุมวิชาการประจ าปีครัง้ท่ี 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นเจ้าภาพจดังานประชมุ
วิชาการประจ าปีครัง้ที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย  ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วม
ประชมุวชิาการ TSB 2011 ในระหวา่งวนัท่ี  27-28 ตลุาคม 2554 และเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปี ใน
วนัท่ี 27 ตลุาคม 2554 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ  โดยสามารถดรูายละเอยีดได้ที่ 
www.tsb2011.com  

 

กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 
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สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยวนัน้ี          

รับพจนานุกรมเทคโนโลยชีีวภาพ มูลค่า 200 บาทฟรี 

ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท่ี้ www.biotec.or.th/tsb  

 

 

ขอเชิญร่วมอบรมและศึกษาดูงานสบู่ด า ณ ประเทศสหภาพพม่า  พร้อมกิจกรรมพิเศษ ร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษาในวนัเขา้พรรษา ณ พระธาตุอินทร์แขวน  

ระหวา่งวนัท่ี 14 - 20  กรกฎาคม 2554 (7 วนั 6 คืน) โดยโครงการเคย-ูไบโอดีเซล และศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นสบู่ด  า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  

ราคาพเิศษส าหรับสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  เพยีง 36,900 บาท 

ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในเวบ็ไซต์ โครงการเคยู-ไบโอดีเซล www.biodiesel.rdi.ku.ac.th 

กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

 ขอเชิญเสนอช่ือส าหรับรางวัลทะกุจิ   และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ  ประจ าปี 2554  

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยขอเชิญชวนสมาชิกเสนอช่ือผู้มีสทิธิได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ รับรางวลั
ทะกจิุ (4 รางวลั) และรางวลัส าหรับผู้มีสทิธิได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ  (1 รางวลั)  ประจ าปี 
2554  เพื่อเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจ าปี ครัง้ที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศ
ไทย 

สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่  www.biotec.or.th/tsb 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง Cell Cultures and Bioreactors   

ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการหมกั  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  และฝ่าย
จลุชีววิทยาประยกุต์  สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยและบริษัท กิบ
ไทย จ ากดั  ก าหนดจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง Cell Cultures and Bioreactors ระหวา่งวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ คณะอตุสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

ขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกสมาคมฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ คุณกฤตกิา สาโร                 
โทรศัพท์  02 562 5000 ต่อ 5141  อีเมล kritika.s@ku.ac.th 

http://www.biodiesel.rdi.ku.ac.th/

