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)
นวัตกรรมกำรแบ่งปันและบริ กำร (Sharing & Service Innovation)
ความก้ า วหน้ า ของ IoT และเทคโนโลยีดิจ ิท ัล เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสร้า งความ
เปลีย่ นแปลง (disruption) ทีข่ บั เคลื่อนธุรกิจบริการให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด บริการ
รูปแบบใหม่หรือแม้กระทังบริ
่ การรูปแบบเดิมที่มาพร้อมรูปแบบธุรกิจใหม่ (business
model) ได้รบั การออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ/ปั ญหาที่ไม่เคยได้รบั การ
ตอบมาก่อน (pain point) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสารสนเทศ (Informatics)
ถือเป็ นหัวใจในการพัฒนาทีน่ าไปสู่นวัตกรรมการแบ่งปั นและบริการทีส่ ร้างผลกระทบ
สูงทัง้ เชิงเศรษฐกิจและสังคม
Mega Trends รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป | สังคมข่าวสาร | สังคมเมือง | สังคมผูส้ งู อายุ
อานาจของผูบ้ ริโภค | โจทย์ทางสังคม | Resource Democratisation | Rise of
Startups
เทคโนโลยี IoT และดิจทิ ลั | นวัตกรรมแพลทฟอร์ม (Platform Innovation)
Industries
ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจรูปแบบใหม่ ธุรกิจด้าน Lifestyle
Talking Points # ภาพในอนาคตของผูค้ นและสังคม และความเปลีย่ นแปลงด้านความเป็ นอยู่
# โจทย์ ปั ญหาและความต้องการใหม่ทร่ี อการเข้ามาของนวัตกรรม
# นวัตกรรมและเทคโนโลยีทจ่ี ะเข้ามาเปลีย่ นแปลงอนาคต
# ผลกระทบและความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากนวัตกรรม
วิ ทยำกร

ผูด้ ำเนิ นรำยกำร

ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์
ผูอ้ านวยการ – สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
คุณพรทิ พย์ กองชุน
COO – บริษทั Jitta จากัด
คุณภำวุธ พงษ์วิทยภำนุ
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