
กิจกรรม Transformation Week ระหว่าง วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 8 พ.ค. 2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561 วันที่ 10 พ.ค. 2561 วันที่ 11 พ.ค. 2561 
1. Product Transformation   A. พิธีเปิดศูนย์ ITC และ LASI (เช้า) 

เวทีกลาง 
- การเปิดศูนย ์ITC ทั่วประเทศ 
- MOU 3 Stage Rocket Approach 
อาคารปฏิบตัิการ 
- การเปิดศูนย์ LASIs 
- สาธิต 3 Stage Rocket Approach  
- สาธิตและแจกของที่ระลึกจากการผลิต
ผลิตภณัฑ์พลาสติกชีวภาพ 
อาคารต้นกล้า แกลลอรี่   
- ผลงานประกวดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และ
ผู้สูงอาย ุ
- หุ่นยนต์สัญชาติไทย 
- coffee Robot 
- ผลงานเทคโนโลยี 4.0 ส.เครื่องจกัรกล 
อาคารต้นคดิ สตดูิโอ 
- แถลงข่าว 
อาคารต้นคณู บิซิเนสเลาจน ์
- นิทรรศการจากแสดงการผลิตเมด็พลาสติกและ
นวัตกรรมจากพลาสติก 
อาคารต้นน ้า โคครีเอช่ัน 
- นิทรรศการการพัฒนาพื นท่ีกล้วยน ้าไท 
- นิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และ
ผู้สูงอาย ุ

1.1 การจัดงาน Co-Maker Club (ทั้งวัน) 
- จัดโดย ส.พลาสติก และ Maker Space 
- สาธิตการใช้ 3D Printer (ต้นคิด) 
- นิทรรศการจากแสดงการผลิตเมด็พลาสติกและ
นวัตกรรมจากพลาสติก (ต้นคณู) 
- สาธิตและแจกของที่ระลึกจากการผลิต
ผลิตภณัฑ์พลาสติกชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการ A) 

1.1 การจัดงาน Co-Maker Club (ทั้งวัน) 
- จัดโดย ส.พลาสติก และ Maker Space 
- สาธิตการใช้ 3D Printer (ต้นคิด) 
- นิทรรศการจากแสดงการผลิตเมด็พลาสติกและ
นวัตกรรมจากพลาสติก (ต้นคณู) 
- สาธิตและแจกของที่ระลึกจากการผลิตผลติภณัฑ์
พลาสติกชีวภาพ (อาคารปฏิบตัิการ A) 

1.1 การจัดงาน Co-Maker Club (ทั้งวัน) 
- จัดโดย ส.พลาสติก และ Maker Space 
- สาธิตการใช้ 3D Printer (ต้นคิด) 
- นิทรรศการจากแสดงการผลิตเมด็พลาสติกและ
นวัตกรรมจากพลาสติก (ต้นคณู) 
- สาธิตและแจกของที่ระลึกจากการผลิตผลติภณัฑ์
พลาสติกชีวภาพ (อาคารปฏิบตัิการ A) 

 1.2 การประกวดนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์ (ทั้งวัน) 
- จัดโดย ส.พลาสติก (ต้นกล้า) 
- ผลงานกว่า 60 ผลงาน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และ
ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย ์
- ประกวดคัดเหลือ 10 ผลงาน 
- ประชุมกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครือ่งมือและอุปกรณ์
การแพทย์(คุณวินิจ ตึก กน.กสอ.) 

 

 1.3 นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เช้า) 
- จัดโดยสถาบันยานยนต์  
- เทคโนโลยยีานยนต์และชิ นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 
- ที่ ห้อง 401, อาคารสถาบันยานยนต ์
- พร้อมชม  BMW i3  และ Nissan Leaf 

1.3 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ด้วย Just in Time Manufacturing 
(เช้า) 
- จัดโดยสถาบันยานยนต์  
- ระบบการผลติแบบ JIT โดย Master Trainer  
- ที่ ห้อง 301 และ ห้อง Simulation อาคาร
สถาบันยานยนต ์
 
 

 1.4 ประชุมกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ (บ่าย) 
- จัดโดยกลุ่มเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรม 
- ITC Tour 

 
 
 
 
 



2. Process & Digital Transformation   
2.1 Collaboration Forum (ทั้งวัน) 
- จัดโดย กน.กสอ. สภาอตุฯ และสถานทูตญี่ปุ่น  
- บูธบริษัทญี่ปุ่น 55 บริษัท 
- น้าเสนอ 15 นาที/บริษัท 
- มีห้องเจรจาธุรกิจ 
- ที่ห้อง 401 และ 101 อาคาร กน.กสอ. 

2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจ าลองการใช้งาน
ผลิตภณัฑ์พลาสติกด้วยซอฟแวร์ (ทั งวัน) 
- จัดโดย ส.พลาสติก กลุม่เป้าหมาย 30 คน 
- จัดที่ ห้อง 303 กน.กสอ. 

2.1 ฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างยอดขายด้วย 
Line@ (ทั้งวัน) 
- จัดโดย กท.กสอ. 
- ที่ห้อง 401 ชั น 1 อาคาร กน.กสอ. 

  2.2 สัมมนา Automation for SMEs (เช้า) 
- จัดโดย กน.กสอ. (เจ้าหน้าท่ี ITC ภูมิภาค) 
- ที่ห้อง 101 ชั น 1 อาคาร กน.กสอ.  

 

3. Design & Creativity Transformation   B. กิจกรรมศูนย์ Thai-IDC (ทั้งวัน) 
ชั นท่ี 1 
- นิทรรศการแสดงผลงานของกส.กสอ. 
- นิทรรศการแสดงบรรจุภณัฑ์ที่ไดร้ับรางวัล 
- บริการรับออกแบบบรรจุภณัฑ์  
ชั น 2  
- กิจกรรมให้ค้าปรึกษาแนะน้าดา้นการพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (35 คน) 
ชั น 3 
- Workshop การประกวดแว่นตาแฟช่ัน และ
จัดท้าต้นแบบแว่นตา 
- Workshop การท้าต้นแบบเครื่องหนัง 
- สาธิตการใช้ 3D Printer 
อาคารปฏิบตัิการ Furniture 
- แสดงการทดสอบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือใน
การท้าต้นแบบผลิตภณัฑ์ไม ้

3.1  จัดนิทรรศการโชวบ์รรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
รางวัลการประกวด (ทั้งวัน)  
      การแสดงบรรจุภณัฑ์ทีไ่ดร้ับรางวัลจากการ
ประกวด Thaistar Packaging Awards 2018  

3.1  จัดนิทรรศการโชวบ์รรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการ
ประกวด (ทั้งวัน)  
      การแสดงบรรจุภณัฑ์ทีไ่ดร้ับรางวัลจากการ
ประกวด Thaistar Packaging Awards 2018 

3.1 กิจกรรม The Designer Academy 
Festival 2018 (คร่ึงวัน) 
- โดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน)           
จัดให้มีการสาธิตการฟิตติ งชุดที่จะใช้ในการเดิน
แฟช่ันโชว์  โดยมีนางแบบจากรายการ The Face 
Thailand  มาร่วมฟติติ ง 

  3.2 กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า ในโครงการสร้าง
นักออกแบบ Co-design เพ่ือพัฒนาแบรนด์สู่
สากล (คร่ีงวัน)  
- จัดให้มีกิจกรรมแบรนด์พี่พบแบรนด์น้อง โดย    
แบรนด์พี่เลี ยงจ้านวน 3 แบรนด์ ถ่ายทอด
ประสบการณ์หนทางสู่ความส้าเรจ็ให้แก่
ผู้ประกอบการแบรนด์น้อง  จ้านวน 15 กิจการ  

  3.3 จัดนิทรรศการโชวบ์รรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
การประกวด (ทั้งวัน)  
      การแสดงบรรจุภณัฑ์ทีไ่ดร้ับรางวัลจากการ
ประกวด Thai Star Packaging Awards 2018 
 
 
 
 



 

4. Local Transformation    
  4.1 นิทรรศการ Local Transformation 

- จัดโดย กช.กสอ.  
- ที่ชั น 1 อาคาร กช.กสอ. 
- ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ3R 
- หมู่บ้าน CIV จ้าลอง 
- นิทรรศการ 9 วัฒนธรรมของไทย 
- ที่ชั น 1 อาคาร กช.กสอ. 

4.1 นิทรรศการ Local Transformation 
- จัดโดย กช.กสอ.  
- ที่ชั น 1 อาคาร กช.กสอ. 
- ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ3R 
- หมู่บ้าน CIV จ้าลอง 
- นิทรรศการ 9 วัฒนธรรมของไทย 
- ที่ชั น 1 อาคาร กช.กสอ. 

  4.2 สัมมนา Why Food Truck (บ่าย) 
- จัดโดย กข.กสอ. (เจ้าหน้าท่ี ITC ภูมิภาค) 
- ห้อง 101 อาคาร กน.กสอ. 

C. การประชุม International Connection 
of Network (ICON) for ITC  (บ่าย) 
- การประชุมนักธุรกิจ CLMVI เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับนักธุรกิจไทย ผ่านศูนย์ ITC 

 


