กำหนดกำรพิธีเปิดงำน “i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017”
ใน“วันนวัตกรรมแห่งชำติ ประจำปี 2560”
จัดโดย สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 “วันนวัตกรรมแห่งชำติ” ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
____________________________

9.50 น.

ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน ณ เวทีกลาง ภิรัช ฮอลล์ 1-2
(ดร.อรรชกำ สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

9.50 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี

9.55 น.

กล่าวรายงานความเป็นมาของงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 และวันนวัตกรรมแห่งชาติ
โดย ดร.พันธุ์อำจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยกำร สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

10.00 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 และวันนวัตกรรมแห่งชาติ
โดย ดร.อรรชกำ สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10.15 น.

ประธำนในพิธี และคณะผูบ้ ริหำร เปิดงำนและถ่ำยภำพร่วมกัน
- ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อานวยการ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และผูบ้ ริหารหน่วยงานร่วมจัดงาน

10.20 น.

พิธีมอบรำงวัลระดับรองชนะเลิศ รำงวัลนวัตกรรมต่ำงๆ ณ เวทีกลำง ภิรัชฮอลล์ 1-2
- ด้านสุดยอดนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
- ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
- ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
- ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานมอบรางวัล
โดย ดร.อรรชกำ สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10.30 น.

พิธีมอบ “รำงวัลนวัตกรรมข้ำวไทย ประจำปี 2560”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธำนมูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

11.00 น.

ประธานในพิ ธี และคณะผู้ บ ริห าร เยี่ ย มชมงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภำยใต้
แนวคิด “i-NNOVATION 360” i-NNOVATE 4 THAILAND 4.0…นวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0
 “i-SHOWCASE” จัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่นและศักยภำพของผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมจำก
หลำกหลำยภำคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคม ในทุกระดับตั้งแต่เล็กถึงใหญ่
ซึ่งมีความหลากหลายของนวัตกรรมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ นวัตกรรมเชิงสังคม
สตาร์ทอัพ บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ องค์กรนวัตกรรม ภายในนิทรรศการ “9 รางวัลสุดยอด
นวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 “i-SCENARIO" ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวโน้มและทิศทำงนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
แบบรอบด้ำน เพื่อจับกระแสแนวโน้มนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งจะทาให้สามารถ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมได้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางนวั ต กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในเวที THE BIG
INNOVATIONS แบ่งเป็น 4 เวทีย่อย ดังนี้ นวัตกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Innovation) นวัตกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Industrial & Green Innovation) นวัตกรรมการแบ่ งปันและ
บริการ (Sharing & Service Innovation) นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)
 “i-SOLUTION"
ตลำดนัดบริกำรนวัตกรรม พบกับ บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ นัดหมำยเข้ำปรึกษำเสนอ
โครงกำรรับเงินทุนพัฒนำนวัตกรรมจำก สนช. จับคู่เจรจำต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และสร้ำง
เครือข่ ำ ยนวั ต กรรมร่วมกั บ ภำครัฐ เอกชน สถำบั น กำรศึก ษำ เพื่ อให้ เกิด การสร้า งสรรค์
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจนวัตกรรม ในหลากหลายรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
บุคลากรนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม ภายในงานมีบริการให้คาปรึกษาในหลากหลายด้าน ดังนี้
i-Finance แหล่งเงินสนับสนุนนวัตกรรม, i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ ตลาด, i-Lab
การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม, i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม, i-Connect การ
เชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
 “i-SHARE" ถ่ำ ยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ ก ำรสร้ำงสรรค์นวั ต กรรมจำกผู้ เชี่ ยวชำญ
หลำกหลำยสำขำในแวดวงนวัตกรรม ที่มำจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิด
การนาความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในหลากหลายด้าน ในเวทีสัมมนาต่างๆ ได้แก่ งานประชุม
วิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติการเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์แและ
ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี 2017 (SITE CONNECT 2017), TOTAL INNOVATION MANAGEMENT,
MEDIA INNOVAITON, INNOVATION 101

