
 

ก ำหนดกำร  
** ฟรี สิทธิประโยชน์ส ำหรบัสมำชิก F.T.I., BM Platinum & BM Member ** 

Cluster Visit @ อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย (TSP) 

ศึกษำดงูำน อตุสำหกรรมดิจิทลั (Cluster Visit) 

Software Quality Testing 
Laboratory (SQUAT) 

บริษทั มิสำเอน็ จ ำกดั บริษทั เบย ์คอมพิวต้ิง จ ำกดั 
ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอรแ์ห่งขำติ 

(NECTEC) 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 – 16.40 น.  
ณ โถง Business Center ทำวเวอร ์D ชัน้ 1 อำคำรกลุ่มนวตักรรม 2 (INC2) 
อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธำนี (ใน ม.ธรรมศำสตร ์รงัสิต) 

จดัโดย หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย 

เวลำ ก ำหนดกำร 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน รบัเอกสาร ณ โถง Business Center ทาวเวอร ์D ชัน้ 1 อาคารกลุ่มนวตักรรม 2 (INC2) อุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

13.00 – 13.30 น. Insight Thailand Science Park: 
ท าความรู้จ ักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้านวัตกรรมหรือการน า
เทคโนโลยมีาปรบัปรุงกระบวนการผลติ ตัง้แต่การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การปรบัปรุงกระบวนการผลติ การ
วเิคราะหท์ดสอบ การสนบัสนุนทางดา้นการเงนิและธุรกจิ จาก สวทช. และบรษิทัเอกชน ในอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย 

13.40 – 14.10 น. เยีย่มชม  Software Quality Testing Laboratory (SQUAT) : NECTEC 
บรกิารทดสอบระบบซอฟตแ์วรค์รบวงจร มบีรกิารต่าง ๆ มากมาย ตัง้แต่ทอดสอบระบบซอฟตแ์วร ์ระบบ IoT 
ระบบสขุภาพ ระบบเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์รวมไปถงึ ซอฟตแ์วรเ์ครื่องมอืแพทย ์เครื่องมอื
แพทย ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยานพาหนะสมยัใหม่ 

14.20 – 14.50 น. เยีย่มชม บริษทั มิสำเอน็ จ ำกดั  
ออกแบบและพฒันาระบบทดสอบทางดา้นวศิวกรรมในอุตสาหกรรมการผลติ ออกแบบระบบสมองกลฝังตวั 
Embed system และพฒันาซอฟแวรส์ าหรบัระบบทดสอบทางดา้นวศิวกรรม รวมถงึใหค้ าปรกึษาทางดา้น
วศิวกรรมดา้นการออกแบบทดสอบชิน้สว่นยานยนต ์

15.00 – 15.30 น. เยีย่มชม บริษทั เบย ์คอมพิวต้ิง จ ำกดั 
ศกึษาและพฒันาเครื่องมอืปัญญาประดษิฐ ์AI เพื่อใชใ้นกระบวนการท างานดา้นการใหบ้รกิาร Cyber Security 
Service 

15.40 – 16.10 น. เยีย่มชม ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งขำติ (NECTEC) 
เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์เน้นการประมวลภาษา เสยีงพดูและรปูภาพ พรอ้มทัง้ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อใหผู้ใ้ช้
ในประเทศไทยเขา้ถงึไดง้่ายและสามารถประยุกตใ์ชง้านไดอ้ย่างเขา้ใจและเหมาะสม 

16.20 – 16.40 น. Techno-Business Clinic / ถาม – ตอบ  

หมายเหตุ : รายละเอยีดก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
อตัรำค่ำสมคัร (บำท ต่อท่ำน) | ยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม                      
• สมำชิก BM Platinum *ฟรี 2 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• สมำชิกสภำอตุสำหกรรมฯ และ BM Member 
  (เป็นทัง้คู่) 

*ฟรี 2 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 

• สมำชิกสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย *ฟรี 1 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• สมำชิก BM (BM Member) *ฟรี 1 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• ผูป้ระกอบกำรทัว่ไป 1,000 บำท/ท่ำน (รวม Vat7% = 1,070 บ.) 

 
 
 

ติดต่อสอบถำม | สมคัรเข้ำร่วมกิจกรรมท่ี : 
หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ   ฝ่ำยส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน  
สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

คณุปนู   |   คณุมงัก้ี 
โทร 02-345-1120, 02-345-1132 • มือถือ 086-329-1978, 086-329-1975 

 

 

e-mail: wanasbodeet@fti.or.th, nisachons@fti.or.th 
 

http://www.ftimatching.com/
http://www.nstda.or.th/index.php
http://www.sciencepark.or.th/index.php/th/
mailto:wanasbodeet@fti.or.th,%20nisachons@fti.or.th
https://plus.google.com/111417573243865045372
https://www.youtube.com/user/ftibmVideo
http://www.ftimatching.com/
https://www.facebook.com/BusinessMatching

