
 

ก ำหนดกำรงำนเสวนำ 

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

ณ ศนูยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค 
 

 
 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
 
13.30 – 15.00 น. แนวโน้มอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  
 (วทิยากรน าเสนอมุมมองท่านละ 20 นาท)ี  
 
15.00 – 16.15 น. นวตักรรมเข้ำมำเปล่ียนแปลงในอนำคต 

(วทิยากรน าเสนอมุมมองท่านละ 15 นาท)ี 
  
16.15 – 16.30 น. ถำม-ตอบ และร่วมแสดงควำมคิดเหน็ 

 
 
 

หอ้งจดัเสวนาแบ่งตามหวัขอ้ ดงันี้  
หอ้ง Amber 1 หวัขอ้ “นวตักรรมฐานชวีภาพ (Bio-Innovation)”  
หอ้ง Amber 2 หวัขอ้ “นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม (Industrial & Green Innovation)” 
หอ้ง Amber 3 หวัขอ้ “นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร (Sharing & Service Innovation)” 
หอ้ง Nile 4 หวัขอ้ “นวตักรรมเพื่อสงัคม (Social Innovation)” 

 
  



ช่ืองำนเสวนำ Innovation Trends Workshops: The Big Innovations 

ท่ีมำ สนช. จดักจิกรรมเสวนา Innovation Trends Workshops: The Big Innovations ขึน้ภายใน
งานสปัดาหน์วตักรรม (Innovation Thailand Week) เพื่อเป็นเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกี่ยวกบัแนวโน้มอนาคตที่ส่งผลต่อประเทศไทยทัง้ในเชงิเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งน าไปสู่
แนวทางการพฒันานวตักรรมทีส่ามารถสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศ 

หวัข้อกำรเสวนำ  ม ี4 หวัขอ้ ดงันี้ 
1. นวตักรรมฐานชวีภาพ (Bio-Innovation) 
2. นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม (Industrial & Green Innovation) 
3. นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร (Sharing & Service Innovation) 
4. นวตักรรมเพื่อสงัคม (Social Innovation) 

วนัและเวลำ  วนัพฤหสับดทีี ่5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

สถำนท่ี  ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค  
หอ้ง Amber 1 – นวตักรรมฐานชวีภาพ  
หอ้ง Amber 2 – นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม 
หอ้ง Amber 3 – นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร  
หอ้ง Nile 4 – นวตักรรมเพื่อสงัคม 

รปูแบบ การเสวนาแบบเปิด ในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยวิทยากร (Guest Speaker)  ผู้มี
ประสบการณ์ จ านวน 4 ท่าน และมผีูด้ าเนินรายการ (Moderator) จ านวน 1 ท่าน เพื่อร่วม
แสดงมมุมองและแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดย
แบ่งการเสวนาออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่  
ช่วงที ่1 แนวโน้มอนาคตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ช่วงที ่2 นวตักรรมเขา้มาเปลีย่นแปลงอนาคต 
ช่วงที ่3 ผูเ้ขา้รว่มการเสวนา ถาม-ตอบ และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิรว่มกบัวทิยากร 

กลุ่มเป้ำหมำย  วทิยากร ผูเ้ชีย่วชาญตามหวัขอ้การเสวนา (จ านวน 4 ท่าน/หวัขอ้) 
ผูด้ าเนินรายการ ผูเ้ชีย่วชาญตามหวัขอ้การเสวนา (จ านวน 1 ท่าน/หวัขอ้) 
ผูเ้ขา้รว่ม ผูส้นใจเขา้รว่มงาน (จ านวน 30 – 40 คน/หวัขอ้) 



ประเดน็กำรเสวนำ (Talking Points) 
นวตักรรมกำรแบ่งปันและบริกำร (Sharing & Service Innovation) 

 

ความก้าวหน้าของ IoT และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความ
เปลีย่นแปลง (disruption) ทีข่บัเคลื่อนธุรกจิบรกิารใหเ้ตบิโตอย่างกา้วกระโดด บรกิาร
รูปแบบใหม่หรอืแมก้ระทัง่บรกิารรูปแบบเดมิที่มาพรอ้มรูปแบบธุรกจิใหม่ (business 
model) ได้รบัการออกแบบมาเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการ/ปัญหาที่ไม่เคยได้รบัการ
ตอบมาก่อน (pain point) ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) และสารสนเทศ (Informatics) 
ถอืเป็นหวัใจในการพฒันาทีน่ าไปสู่นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิารทีส่รา้งผลกระทบ
สงูทัง้เชงิเศรษฐกจิและสงัคม  

Mega Trends รปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไป | สงัคมขา่วสาร | สงัคมเมอืง | สงัคมผูส้งูอายุ 
อ านาจของผูบ้รโิภค | โจทยท์างสงัคม | Resource Democratisation | Rise of 
Startups 
เทคโนโลย ีIoT และดจิทิลั | นวตักรรมแพลทฟอรม์ (Platform Innovation) 

Industries ธุรกจิบรกิาร ธุรกจิการเงนิและธนาคาร ธุรกจิรปูแบบใหม ่ธุรกจิดา้น Lifestyle 
Talking Points # ภาพในอนาคตของผูค้นและสงัคม และความเปลีย่นแปลงดา้นความเป็นอยู่ 

# โจทย ์ปัญหาและความตอ้งการใหมท่ีร่อการเขา้มาของนวตักรรม  
# นวตักรรมและเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลงอนาคต 
# ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากนวตักรรม 

 

วิทยำกร ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ 
ผูอ้ านวยการ – สถาบนัไอเอม็ซ ี(IMC Institute)  
คณุพรทิพย ์กองชุน 
COO – บรษิทั Jitta จ ากดั 
คณุภำวธุ พงษ์วิทยภำนุ 
กรรมการผูจ้ดัการและผูก่้อตัง้ – เวบ็ไซต ์TARAD.com 
ดร.ชินำวธุ ชินะประยรู 
ผูอ้ านวยการ ดา้นธุรกจินวตักรรมรายใหม ่– ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) 

ผูด้ ำเนินรำยกำร คณุปริวรรต วงษ์ส ำรำญ 
ผูจ้ดัการโครงการ – ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

 


