
 

 

จัดโดย 

   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)  
ร่วมกับ  

   ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 

 
การบรรยายหัวข้อ 
 

โอกาสธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โลจิสติกส์ 
พลังงาน และอื่นๆ ที่มากับการพัฒนาเทคโนโลยี IOT  

Internet of Things, Opportunities for Everything 
 

วันที่  12 พฤษภาคม 2559 
เวลา   09.00 - 12.00 น. 
สถานที่   ห้องประชุม MR 220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

(ภายในงาน Intermach 2016) 
 

หลักการและเหตุผล  
ทุกวันนี้โลกเทคโนโลยีมีความตื่นตัวกระแสเทคโนโลยี IOT โดยมองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้า

มาสร้างโอกาสและความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง โดย IOT ถูกมองว่าจะ
เปลี่ยนแปลงโลกมากมายยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ สมาร์ทโฟน 
เสียอีก ท่ามกลางกระแสดังกล่าวซึ่งมีการพูดถึงกันอย่างมากมาย แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าโอกาสธุรกิจชอง
อุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ใด 

 
การบรรยายนี้จะพยายามสร้างความชัดเจนขึ้นในเรื่องโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไทยที่

ได้รับอานิสงค์จากการพัฒนาเทคโนโลยี IOT โดยอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ลอจิสติกส์ พลังงาน และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในภาพรวมรูปแบบธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากโอกาสในด้านนี้อย่างเต็มที่จะเป็น
รูปแบบธุรกิจที่สามารถรวมเอาเทคโนโลยีเข้ากับบริการอย่างกลมกลืนและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นของ
ผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการของไทยจะร่วมจับมือกันจะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและท าให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนอย่างเต็มที่ 
 
 



 

 

หัวข้อการบรรยาย 

 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน IOT 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IOT เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีขึ้นของผู้ใช้งาน 

 โอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ 

 กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเพ่ือรองรับโอกาสที่เกิดขึ้น 
 
วิทยากร 
   

 

ขอบคุณภาพจาก www.ecommerce-magazine.com 

ดร. เจน จูฑา  
กรรมการผู้จัดการ เดอะ วีซี กรุ๊ป (The VC Group) 

 

การศึกษา 

 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), CHULALONGKORN UNIVERSITY 

 Master of Business Administration (Financial Engineering), MIT SLOAN SCHOOL OF 
MANAGEMENT, USA 

 Doctor of Philosophy in Management, MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, USA 
 
ประสบการณ์การท างาน 

 Chief Executive Officer, THE VC GROUP, Thailand   

 Faculty Member, Entrepreneurship &Innovation, COLLEGE OF MANAGEMENT MAHIDOL 
UNIVERSITY, Thailand 

 General Manager, Head of VOIP Business, TRUE CORPORATION, Thailand 

 Investment banking associate (Summer Intern), J.P. MORGAN, Hong Kong 

 Investment Analyst, Equity Research, ASSET PLUS SECURITIES CO., LTD., Thailand 



 

 

ก าหนดการ 
08:30-09:00 น.   ลงทะเบียน 
09:00-09:15 น. น าเสนอวัตถุประสงค์ของการบรรยาย และกิจกรรมของโครงการ

วิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า กล่าวเปิดโดย  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

09:15-10:30 น.  การบรรยาย โดย ดร. เจน จฑูา 
10:30-10:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 น.  การบรรยาย (ต่อ) และตอบข้อซักถาม 
12:00 น.  จบการบรรยาย 
  

ค่าลงทะเบียน 
 

พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  
รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่าน้ัน 

 

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/sErCLo 
โดยคลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียนฟรี” แล้วใส่ User Name และ Password และท าตามข้ันตอนใน website 

-  ส าหรับผู้ลงทะเบียนทีย่ังไม่มี Username และ Password ต้องท าการลงทะเบียนของ Username และ Password กอ่นที่ Link: 

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S16009  
เมนู Login   และดูช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วท าการ submit ให้กรอกข้อมูล
ส่วนตัวและท าการเลอืก Next หลังจากนั้นจะมีอเีมลแ์จ้งกลับไปหาท่าน    

 

หมายเหตุ  
 ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ที่ส ารองที่น่ังมา ได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมก่อนเท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 กรณีการยกเลิกส ารองทีน่ั่ง เมื่อท่านส ารองที่น่ังแต่ไมส่ามารถเข้ารว่มอบรมได้ กรณุาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัด

ทาง email: akrapols@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันท าการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้นใจท่านอ่ืน
ได้เข้ารับการอบรม มิฉะนั้นอาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการส ารองที่นัง่จากท่าน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจัดหลักสตูร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมคัร
อบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม) 

 

 

https://goo.gl/sErCLo


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพัฒนาก าลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์) 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  
E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 
แผนที่การเดินทาง   
 

 

mailto:akrapols@mtec.or.th

