กำหนดกำรงำนเสวนำ

Innovation Trends Workshops: The Big Innovations
วันพฤหัสที่ 5 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น.

แนวโน้ มอนำคตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
(วิทยากรนาเสนอมุมมองท่านละ 20 นาที)

15.00 – 16.15 น.

นวัตกรรมเข้ำมำเปลี่ยนแปลงในอนำคต
(วิทยากรนาเสนอมุมมองท่านละ 15 นาที)

16.15 – 16.30 น.

ถำม-ตอบ และร่วมแสดงควำมคิ ดเห็น

ห้องจัดเสวนาแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
ห้อง Amber 1 หัวข้อ “นวัตกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Innovation)”
ห้อง Amber 2 หัวข้อ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม (Industrial & Green Innovation)”
ห้อง Amber 3 หัวข้อ “นวัตกรรมการแบ่งปั นและบริการ (Sharing & Service Innovation)”
ห้อง Nile 4
หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)”

ชื่องำนเสวนำ

Innovation Trends Workshops: The Big Innovations

ที่มำ

สนช. จัดกิจกรรมเสวนา Innovation Trends Workshops: The Big Innovations ขึน้ ภายใน
งานสัปดาห์นวัตกรรม (Innovation Thailand Week) เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวโน้มอนาคตที่ส่งผลต่อประเทศไทยทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนาไปสู่
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั ประเทศ

หัวข้อกำรเสวนำ

มี 4 หัวข้อ ดังนี้
1. นวัตกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Innovation)
2. นวัตกรรมอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม (Industrial & Green Innovation)
3. นวัตกรรมการแบ่งปั นและบริการ (Sharing & Service Innovation)
4. นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)

วันและเวลำ

วันพฤหัสบดีท่ี 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถำนที่

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ห้อง Amber 1 – นวัตกรรมฐานชีวภาพ
ห้อง Amber 2 – นวัตกรรมอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม
ห้อง Amber 3 – นวัตกรรมการแบ่งปั นและบริการ
ห้อง Nile 4 – นวัตกรรมเพื่อสังคม

รูปแบบ

การเสวนาแบบเปิ ด ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ ประกอบด้ ว ยวิ ท ยากร ( Guest Speaker) ผู้ ม ี
ประสบการณ์ จานวน 4 ท่าน และมีผดู้ าเนินรายการ (Moderator) จานวน 1 ท่าน เพื่อร่วม
แสดงมุมมองและแนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวโน้มด้านต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดย
แบ่งการเสวนาออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 แนวโน้มอนาคตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ช่วงที่ 2 นวัตกรรมเข้ามาเปลีย่ นแปลงอนาคต
ช่วงที่ 3 ผูเ้ ข้าร่วมการเสวนา ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมร่วมกับวิทยากร

กลุ่มเป้ ำหมำย

วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญตามหัวข้อการเสวนา (จานวน 4 ท่าน/หัวข้อ)
ผูด้ าเนินรายการ ผูเ้ ชีย่ วชาญตามหัวข้อการเสวนา (จานวน 1 ท่าน/หัวข้อ)
ผูเ้ ข้าร่วม ผูส้ นใจเข้าร่วมงาน (จานวน 30 – 40 คน/หัวข้อ)

ประเด็นกำรเสวนำ (Talking Points)
นวัตกรรมอุตสำหกรรมและสิ่ งแวดล้อม (Industrial & Green Innovation)
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั การด้วยภาคการผลิตมาเป็ นเวลานาน ในอดีตที่
ผ่านมาประเทศไทยถือเป็ นฐานการรับจ้างผลิต (OEM) ขนาดใหญ่ ทีเ่ น้นกลยุทธ์การ
แข่งขันด้านทรัพยากรและต้นทุน และให้ความสาคัญกับปั จจัยผลิตภาพ (productivity)
ซึง่ ดูเหมือนจะไม่เพียงพอสาหรับการแข่งขันในปั จจุบนั การมุง่ สู่การเป็ นเศรษฐกิจก้าว
หน้าทีเ่ น้นการเพิม่ คุณค่าให้กบั สินค้าและบริการ (Value-driven Economy) จึงเป็ นสิง่
ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ รวมถึงการใส่ใจผลกระทบทัง้ ในเชิงสังคมและสิง่ แวดล้อม
Mega Trends

ทรัพยากรทีข่ าดแคลน | การเคลื่อนย้ายแรงงาน | ข้อมูลกลายเป็ นหัวใจสาคัญ
ต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ | กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดขึน้ | ข้อกีดกันทางการค้า | ปั ญหา
สิง่ แวดล้อม
การเข้ามาของเทคโนโลยีอตั โนมัติ | ความก้าวหน้าของ IoT และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
Industries
อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน เครือ่ งจักรกล ผูใ้ ห้บริการระบบอัตโนมัตแิ ละระบบ IT
Talking Points # ภาพในอนาคตของอุตสาหกรรม การแข่งขันและแนวโน้มของคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม
# ปั ญหาและความต้องการใหม่ทร่ี อการเข้ามาของนวัตกรรม
# นวัตกรรมและเทคโนโลยีทจ่ี ะเข้ามาเปลีย่ นแปลงอนาคต
# ผลกระทบและความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากนวัตกรรม
วิ ทยำกร

คุณวิ เชียร งำมสุขเกษมศรี
กรรมการบริหาร – บริษทั มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย)
จากัด
คุณสุวฒ
ั น์ กมลพนัส
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมทดแทน – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.สุวบุญ จิ รชำญชัย
คณบดี – วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์
ผูจ้ ดั การส่วนโครงการ – บริษทั ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จากัด
คุณออมสิ น ศิ ริ

ผูด้ ำเนิ นรำยกำร

Vice president, Corporate Communication Department – บริษทั พลังงาน
บริสุทธิ ์ จากัด (มหาชน)
คุณวิ เชียร สุขสร้อย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส – สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

