กำหนดกำรจัดงำน
“มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015)
ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 มีนำคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
-----------------------------ห้องประชุม Convention Hall
วันที่ 26 มีนำคม 2558
เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดงำน
แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน ณ โถงบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เวลา 09.00 – 09.15 น.

ชมการแสดงพิธีเปิดงาน ชุด อภิวันผู้อภิวัตน์
โดย สาขาศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง

เวลา 09.15 – 09.20 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา)
กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา

เวลา 09.20 – 09.25 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน

เวลา 09.25 – 09.35 น.

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
กล่าวรายงาน

เวลา 09.35 – 09.40 น.

รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.40 – 09.45 น.

พิธีเปิดงาน

เวลา 09.45 – 10.35 น.

รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ “นโยบำยรัฐบำลกับกำรวิจัย”
และมอบโล่แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานฯ

เวลา 10.35 – 10.40 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) มอบของที่ระลึกแก่
รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา (หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ)

เวลา 10.40 – 11.10 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”
โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เวลา 11.10 – 11.25 น.

การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 11.25 – 12.20 น.

บรรยายในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในองค์กร"
โดย คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เสวนำพิเศษ “วิจัยสร้ำงควำมรู้ สู่กำรถ่ำยทอด”
ร่วมเสวนาโดย
1. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล
รองเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดาเนินรายการโดย
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 14.30 – 14.45 น.

การแสดง Science Show
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 14.45– 15.05 น.

นาเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนภาคใต้ โดยกิจกรรมการเลี้ยงโคในสวนปาล์ม
สู่เนื้อคุณภาพในแบรนโคขุน ศรีวิชัย”
โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 15.05 – 15.35 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านสุขภาพ เรื่อง ทรูสลิม: ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติลดไขมันของสารสกัด
ชาเขียวและส้มแขก และครีมบารุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ามันราข้าว
โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 15.35 – 16.05 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ไอศกรีมโพรไบโอติกนมแพะไขมันต่ารสฟักข้าว
และสตอเบอรี่”
โดย อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันผธวัช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 27 มีนำคม 2558
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 10.45 น.

"การแนะนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
การแสดงศิลปะพื้นบ้าน มโนรา
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เวลา 10.45 – 11.05 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง “การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้ง โครงสร้างเสาไฟฟ้า
คอนกรีตอัดแรง”
โดย สิบเอก ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

เวลา 11.05 – 11.25 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านปาล์มน้ามัน เรื่อง “ปาล์มน้ามัน"พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1"
โดย ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 11.25 – 11.40 น.

การแสดงชุด “ส่งบุญ”
โดยโรงเรียนอักษรศิริ หาดใหญ่

เวลา 11.40 – 12.00 น.

นาเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาค
ประชาสังคมเพื่อรับมือกับปัญหาน้าท่วมของเมืองหาดใหญ่ : หาดใหญ่โมเดล”
โดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 12.00 – 12.15 น.

การแสดงชุด กีปัสเลนัง
โดย ชมรมนาฏรักษ์ กองกิจการนักศึกษา

เวลา 13.15 – 13.45 น.

นาเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลผลิตการเกษตร”
โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

เวลา 13.45 – 14.00 น.

การแสดงชุด “นาฏยางามล้า เลอค่าแห่งทักษิณานคร”
โดยโรงเรียนอักษรศิริ หาดใหญ่

เวลา 14.00 – 14.30 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านยางพารา เรื่อง “ต้นแบบการผลิตน้ายางข้นจากกระบวนการ
ครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม”
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 14.30 – 15.00 น.

นาเสนองานวิจัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “ระบบสถานีโทรมาตร
เพื่อการเตือนภัยน้าท่วมล่วงหน้าแบบเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”
โดย นายฐิตินันท์ อินธนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 15.00 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการ STSP Innovation Awards 2015
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 28 มีนำคม 2558
เวลา 09.00 – 09.15 น.
เวลา 09.15 – 09.30 น.

พิธีมอบรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
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เวลา 09.30 – 10.00 น.

นาเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยแผนการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชน
คลองแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีพุทธที่ยั่งยืน”
โดย ดร.จเร สุวรรณชาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา 10.00 – 10.15 น.

การแสดงราโทนราวง
โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 10.15 – 10.45 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง การพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่สปา
ฮาลาล: กลุ่มชุมชนสปามุสลิมบางคณฑี จังหวัดภูเก็ต
(Developing Model of Community Muslim Spa Toward Spa-Halal: Bang
Kon Thi Muslim Community, Phuket Province)
โดย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 10.45 – 11.00 น.

การแสดงชุด PSU Dancing Club
โดย นักศึกษาชมรมศิลปะการเต้นรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 11.00 – 11.30 น.

นาเสนองานวิจัย ด้านพหุวัฒนธรรม เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้าน
พหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย อาจารย์วัฒนะ พรหมเพชร สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีปิดงำน

เวลา 12.30 – 13.30 น.

พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยรัฐร่วมเอกชน

เวลา 13.30 – 13.45 น.

การแสดงปิดงาน ชุด ก้าวใหม่...ที่ใส่ใจรอยเท้าเดิม
โดย สาขาศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง

เวลา 13.45 – 14.00 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน

เวลา 14.00 – 14.15 น.

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
กล่าวปิดงาน

*** ส่วนนิทรรศกำร

เปิดให้เข้ำชมตั้งแต่เวลำ 09.00 - 19.00 น. ของทุกวัน
ยกเว้นวันที่ 28 มีนำคม 2558 เปิดให้เข้ำชมตั้งแต่เวลำ 09.00 - 12.00 น.

