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ปจั จุบนั ประชากรและประเทศต่ าง ๆ ทัวโลกต่
่
างเผชิญหน้ ากับความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการ
เปลีย่ นผ่านในหลาย ๆ มิติ ส่งผลทัง้ ในเชิงการดาเนินชีวติ ระดับบุคคลและรูปแบบการทาธุรกิจทีจ่ าเป็ นต้องปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดในโลกยุค VUCA ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของโครงสร้างประชากร การพัฒนาองค์ความรูท้ างการแพทย์ หรือ
ั ญาประดิษ ฐ์ต่ อ การใช้ชีว ิต ประจาวัน เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมจึง มีส่ ว นส าคัญ อย่า งยิ่ง
บทบาทที่เ พิ่ม ขึ้น ของป ญ
ต่อการออกแบบการใช้ชวี ติ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้สอดคล้องกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างยังยื
่ น
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology
Innovation Management Group: TMA-TIMG) และมูลนิธสิ ่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงกาหนดจัดงาน TechInno Forum ภายใต้หวั ข้อ “Future Living: TechInno For a Better Life” โดยมีวทิ ยากร
ขององค์กรชัน้ นาระดับโลกให้เกียรติเข้าร่วมแบ่งปนั แนวคิดและประสบการณ์
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็ นเวทีในการแบ่งปนั ความรูแ้ ละวิทยาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยที่จะช่วยสนับสนุ น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรโลกให้ดขี น้ึ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างยังยื
่ น
• เพื่อร่วมผลักดันนักเทคโนโลยีไทยทีส่ ร้างผลงานด้านการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
• เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่ วยงานวิจยั ไปสู่
ภาคธุรกิจ โดยเป็น Networking Platform ทีเ่ ชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
รูปแบบการจัดงาน
การจัด สัมมนา จานวน 1 วัน โดยเป็ นการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่อาศัย ในและต่างประเทศ
และการแสดงงานนวัตกรรมของผูใ้ ห้การสนับสนุ น (Sponsor) หรือเครือข่ายพันธมิตร ผ่านระบบออนไลน์
กลุ่มเป้ าหมาย
• ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ที่เห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในองค์กร
• Startups / ผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• สื่อมวลชน และผูส้ นใจทัวไป
่
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ร่างกาหนดการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.05 น.

10.15 – 10.20 น.
10.20 – 11.00 น.

ลงทะเบียน
เปิดงานและกล่าวต้อนรับ
โดย ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ประธานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
“Living in the Future World”
โดย คุณฮายาโตะ ยามากูจิ
General Manager
บริษทั ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
“The Future of Logistics”
โดย คุณไพฑูรย์ จิ รานันตรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอสซีจ ี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
Break & Virtual Exhibition
“Living an Automated Life”

11.05 – 11.10 น.

 คุณอรนี เพ็ญศิ ริสมบูรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอสซีจ ี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จากัด
 คุณวรกาน ลิ ขิตเดชาศักดิ์
รองหัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม
บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
 บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด *
ดาเนินรายการโดย ดร. พณชิ ต กิ ตติ ปัญญางาม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูก้ ่อตัง้
บริษทั แอ็คโคเมท จากัด
Virtual Exhibition

09.10 – 09.40 น.

09.45 – 10.10 น.
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11.10 – 12.00 น.

12.00 – 12.20 น.

12.20 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

“Living a Healthy Life”
 คุณธิ ติ พฤกษ์ชะอุ่ม
รองประธานกรรมการอานวยการ
บริษทั แกรนด์สปอร์ต กรุป๊ จากัด
 คุณอภิ รกั ษ์ โกษะโยธิ น
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
 แพทย์หญิ งจิ รา ถาวรประดิ ษฐ์
Regenerative Wellness Clinic doctor
BDMS Wellness Clinic
ดาเนินรายการโดย ดร. ลลานา ธีระนุสรณ์ กิจ
Open Innovation Leader
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
TechShare
โดย นักเทคโนโลยีดเี ด่น ประจาปี 2563
“นวัตกรรมชุ ด ทดสอบส าเร็จ รูป แบบรวดเร็ว เพื อ่ วิ นิ จฉั ย โรคติ ด เชื้ อปรสิ ต
เขตร้อนอ่านผล ณ จุดทดสอบ ด้วยเทคนิ คอิ มมิ วโนโครมาโตกราฟี ”
 ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์
ศาสตราจารย์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“KidBright : บอร์ดส่งเสริ มการเรียนโค้ดดิ้ งและสะเต็ม”
 ดร. อภิ ชาติ อิ นทรพาณิ ชย์
นักวิจยั อาวุโส
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พักกลางวัน
“Smart Living in New Normal”
โดย คุณวชิ ระชัย คูนาวัฒนา
Head of Living Solution Business
บริษทั เอสซีจ ี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
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13.35 – 14.10 น.

14.10 – 14.20 น.
14.20 – 14.30 น.

14.35 – 15.05 น.

15.10 – 16.00 น.

“Living a Green Life”
 รศ.ดร. สิ งห์ อิ นทรชูโต
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิง่ แวดล้อม
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คุณสุวฒ
ั น์ มีมขุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ดาเนินรายการโดย ดร. ภิ เศก เกิ ดศรี
เลขานุการกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
Break & Virtual Exhibition
TechShare
โดย นักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ ประจาปี 2563
“นาโนวัคซีนแบบจุ่มโดยเลียนแบบเชื้อก่อโรคในปลา”
ดร. คทาวุธ นามดี
นักวิจยั
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“Exploring Green Innovation”
โดย Mrs. Laura Puustjärvi (to be confirmed) *
Head of Sustainability
วาลเมท คอร์ปอเรชัน่
“Living the Good Life”
Perspective on Future Living
โดย
 ผศ.ดร. อัครวิ ทย์ กาญจนโอภาษ
ผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ
ผูอ้ านวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
 คุณนิ ธิ ภัทรโชค
President
SCG Cement-Building Materials Business

* หมายเหตุ: กาหนดการ และรายนามวิ ทยากร อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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