
ก ำหนดกำร 
งำน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภำค” 

วันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ 

---------------------------------------- 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น.  กล่ำวต้อนรับ ในนำมของจังหวัด  

โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์    
      ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๐ น.  กล่ำวต้อนรับ ในนำมของมหำวิทยำลัยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ   
      อธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ น.  กล่ำวเปิดงำนและปำฐกถำพิเศษ “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภูมิภำค” 
โดย ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  

ผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วิทย์สรรค์ นวัตกรรมสร้าง ด้ามขวานไทย” ให้แก่บุคคลที่น าความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือภาคเอกชน สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม  
โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.  พิธีลงนำมควำมร่วมมือกำรใช้ วทน. ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภำค  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนำ “กำรขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจใน

ภำคใต้”  
-   โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

o ประเด็นหัวข้อ ยุทธศาสตร์เชิงพืน้ที่และความจ าเป็นในการใช้ วทน.ในการส่งเสริม

เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

-   โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ สวทช. 

o ประเด็นหัวข้อ กลไกความร่วมมอืและบทบาท สวทช. ในการเชือ่ม วทน.เสริมแกร่ง

ภูมิภาค 

- โดย นายสมชาย กลุคีรีวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยีบนัฟู๊ด จ ากัด 

o ประเด็นหัวข้อ บทพิสูจน์ความส าเร็จ การใช้กลไกและ วทน. ในการขับเคลื่อนองค์กร 

-   โดย นางวรรณดี ทองเกลี้ยง ประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) 
o ประเด็นหัวข้อ  วทน. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. ชมนิทรรศการ 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 



 
 
กำรสัมมนำ (ห้องสัมมนำย่อย ๓ ห้อง) 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ห้องที่ ๑ วิทย์เพื่อธุรกิจ 
   ห้องที่ ๒ วิทย์เพื่อพัฒนาคน  
   ห้องที่ ๓ วิทย์เพื่อชุมช 
 

ห้องที่ ๑ วิทย์เพื่อชุมชน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เกษตรก้ำวไกลด้วย วทน. (ข้ำว ยำงพำรำ อำหำรโค)  

• เทคโนโลยีกำรยกระดบักำรผลติข้ำว 
โดย  - นายนพดล แก้วมณี กลุม่นาอินทรีย์ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 
       - นายปรีชา อ่อนรักษ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขา้วหอมชลสิทธิบ์้านโคกฉิ่ง 

• เทคโนโลยีด้ำนอำหำรโคจำกวัสดุท้องถิ่น 
โดย  - นายมะรอเซะ เจ๋ะมะลี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตโคเนื้อบ้านมือราเปะ 
       - ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญ์พพิัฒน์กุล คณะเกษตรศาสตร์  
         มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 

• เทคโนโลยีด้ำนกำรแปรรูปยำง 
            โดย  - ผศ.ดร. กรรณิการ์ สหกะโร ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
                     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

        - นายอนนัต์ จันท์รัตน์ ผูจ้ัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด 
            ผู้ด าเนนิรายการ ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

ห้องที่ ๒ วิทย์เพื่อพัฒนำคน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ถอดบทเรียนก้ำวแรกสู่ก้ำวต่อไป ในโครงกำรโรงประลองต้นแบบทำงวิศวกรรม 

 (Fabrication Lab) ควำมร่วมมือระหว่ำง คณะวิศวกรรมศำสตร์ มอ. และ สวทช. 
โดย ผศ.ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ผู้ชว่ยคณบดฝี่ายพฒันาวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. จำกแผนงำน สู่ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ จำก Fabrication Lab ในสถำนศึกษำ  
            โดย นายพงศกร ชาญชัยชูจิต วิศวกรผู้ช่วย ประจ าโรงเรียนหาดใหญ่ 
            วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกนัยา 

ห้องที่ ๓ วิทย์เพื่อธุรกิจ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. SME ไทยเข้มแข็ง ด้วยบริกำรจำกภำครัฐ  

    โดย  ดร.ทรงพล มั่นคงสุจรติ ที่ปรึกษาอาวโุส โปรแกรม ITAP สวทช. 



๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรด้ำนมำตรฐำนฮำลำล 
    โดย  คุณพีชยา จิระธรรมกิจกุล  รักษาการผู้จัดการ โปรแกรม ITAP สวทช. 

๑๔.๑๕ – ๑๕.๔๕ น.        เสวนำ ทิศทำงธุรกิจ ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
    โดย  - ผศ.ค ารณ พิทักษ์ ผู้อ านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์ ม.อ./ผู้จัดการเครือข่าย ITAP ม.อ. 

  - โดย นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา 
- นายอับดลุเลาะ เจ๊ะอุบง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจบีโกล เบเกอรี่  
  (ประเทศไทย) จ ากัด 
- ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อ านวยการ สถาบันวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
  ยางพารา ม.อ. 

     ผู้ด าเนนิรายการ นายศราวธุ คงขวัญ   อุทยานวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
 

 


