กิจกรรมการจัดประชุมเสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2558 (Regional Research Expo 2015)
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
1.1 เสวนาและตอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
-รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี
คุณบัญชร วิเชียรศรี
Conference
โจทย์วิจัยเรื่อง
สุขภาพภาคใต้ (วพส.)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถานีวิทยุ ม.อ.
Hall
“ผลงานวิจัยใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
FM 88.0 MHz
ห้อง 1
ด้านสุขภาพ ที่
-รศ. พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ
ผู้ดูแลครอบครัวต้อง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รู้: ความจาเสื่อมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้สูงอายุ-โภชนาการ
- คุณสรียา เวชวิฐาน
กับพัฒนาทาง
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สติปัญญาของเด็กกระทรวงสำธำรณสุข
ผลข้างเคียงจาก
สมุนไพร” (เวลา
10.00 – 12.00 น.)

รายละเอียด
การเสวนานาเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในประเด็นสุขภาพที่
ประชาชนในระดับผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้เพื่อจะได้นาความรู้ไปใช้
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3
ประเด็น ได้แก่
1. สมองเสื่อมหรือความจาเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งคนในวัยทางานเริม่
ตระหนักว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเป็นหรือไม่ ป้องกันอย่างไร หรือ
จะแก้ไขอย่างไร
2. โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตกับพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของ
เด็ก ให้พ่อแม่หรือผูป้ กครองได้เข้าใจเรื่องความสาคัญของ
โภชนาการของมารดาระหว่างตั้งครรภ์และในช่วงสองปีแรกของ
ชีวิตต่อพัฒนาการของสมองและสติปัญญา เพื่อเตรียมพ่อแม่รุ่น
ใหม่
3. ปัญหาผลข้างเคียงจากสมุนไพร ซึ่งวิทยากรจะได้ให้ข้อมูลกับ
ชาวบ้าน ให้ระมัดระวังและเลิกเข้าใจผิดว่าสมุนไพรไม่มีปัญหา โดย
นาผลงานวิจัยมานาเสนอ ผู้ฟังจะได้หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรที่ไม่
จาเป็น

หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 ปาฐกถาเรื่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
“ทิศทางพลังงาน
ทดแทนสาหรับ
ชุมชน”
(เวลา 13.30 –
14.45 น.)
2.2 เสวนาและตอบ
โจทย์วิจัยเรื่อง
“อนาคตพลังงาน
ของประเทศไทย”
(เวลา 15.00 –
16.30 น.)
3.1 ปาฐกถาเรื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
“การศึกษาและการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียนรู้ในปัจจุบัน
และทศวรรษหน้า”
(เวลา 13.30 –
14.45 น.)

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
- ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์
Conference
ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
Hall
ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ห้อง 1
พลังงาน
- คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ บริษัท
ผศ.ดร. จอมภพ
สงขลา ไบโอแมส
แววศักดิ์
-ดร. กณพ เกตุชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
บริษัทเกษตรลุ่มน้า
-คุณสุรเดช ชนะพันธ์ภากร บริษัท
SCG
-คุณอานวย อ๋องวิสุทธิ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
-ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด
การปาฐกถาครอบคลุมถึงการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่กับ
การใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และประเทศไทยมีการการ
เตรียมความพร้อมด้านพลังงานทดแทนอย่างไรบ้างเพื่อรองรับการ
เปิดการค้าเสรีใน AEC ทีเ่ กิดขึ้นในปี 2558
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องกับ
พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากภาคการศึกษา โดยสถานศึกษาที่
มีการทาวิจัยและพัฒนาพลังงานในภาคใต้ นาเสนอในมุมมองของ
การศึกษาว่าได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนา
พลังงานสาหรับการเข้าสู่ AEC อย่างไรบ้าง ร่วมกับตัวแทนจากผู้ใช้
พลังงานและผูผ้ ลิตผลิตพลังงานทดแทนจากภาคเอกชน และ
ตัวแทนจากผู้กาหนดนโยบายพลังงานในอนาคตของประเทศ

Conference การปาฐกถาครอบคลุมถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบัน
Hall
ปัญหาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
ห้อง 2
การศึกษาและการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

หัวข้อประชุม
3.2 เสวนาและตอบ
โจทย์วิจัยเรื่อง
“การปฎิรูปการ
เรียนรู”้
(เวลา 15.00 –
16.30 น.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
-ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วย อ.ธีทัต
Conference
ว่าการศึกษาธิการ
พิทักษ์พงศ์พันธุ์
Hall
-ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้อง 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-ดร นวลพรรณ วรรณสุธี
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
1. การเรียนรู้การอยูร่ ่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการอยู่
ร่วมกันบนรากฐานภาษาและวัฒนธรรมชายแดนใต้สาหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา
2. การบูรณาการการศึกษาในชุมชน กรณีลุ่มน้าคลองป่าพะยอม และ
คลองท่าแนะ จ. พัทลุง

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด
4.1 ปาฐกถาเรื่อง
โครงการจัดตั้ง
-รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
Conference การปาฐกถาแนะนา วัสดุชนิดใหม่จากยางพารา คือ
“เทอร์โมพลาสติกอิ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Hall
Thermoplastic Natural Rubber (TPNR) ซึ่งเป็นวัสดุสาคัญ
ลาสโตเมอร์:
นวัตกรรมยางพารา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ห้อง 1
สาหรับอนาคตในการผลิตนวัตกรรมกรรมวัสดุชนิดใหม่จาก
นวัตกรรมใหม่จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยางพารา และแนวทางการประยุกต์ใช้ TPNR ในอุตสาหกรรม
ยางพารา” (เวลา
9.00 – 10.15 น.)
4.2 เสวนาและตอบ
-รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์
คุณศรีนรา แมเร๊าะ
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง ใน
โจทย์วิจัยเรื่อง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การนาน้ายางพารา มาใช้ผสมในการทาถนน
“ถนนยางพารา:
-คุณนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทางออกของการ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แก้ปัญหายางพารา”
-คุณอดุลย์ ณ วิเชียร สถาบันวิจัยยาง
(เวลา 10.30 –
กรมวิชาการเกษตร
12.00 น.)
-คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ผู้แทนจากกรมทางหลวง
-รศ. อาซีซัน แกสมาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.1 เสวนาและตอบ สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
-ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน
Conference การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย และอาเซียน โดย
โจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากรด้านการศึกษา
ผู้อานวยการสถานวิจัย
Hall
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านชุมชน และด้าน
ไทย (สังคมพหุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
พหุวัฒนธรรมศึกษา
ห้อง 2
สังคม ในมิตสิ ังคมพหุวัฒนธรรมศึกษา ในการพัฒนาประเทศนั้น
วัฒนธรรม) รู้
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยากรด้านสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต้องคานึงถึง “คน” ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา
อาเซียน” (เวลา
-อาจารย์ซาการียา บินยูซูฟ
ศาสนา โดยสนับสนุนองค์ความรู้ตา่ งๆ ของชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่
9.00 – 12.00 น.)
วิทยากรด้านชุมชน
ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน

หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 บรรยายและ
เครือข่ายองค์กรบริหาร
เสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่ง งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
เป้าด้านยางพารา
ช่วยเพิ่มมูลค่าและ
แก้ปัญหาราคายาง
ได้อย่างไร” (เวลา
13.00 – 16.30 น.)

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น./ 13.30 – 16.30 น.
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด
-ผู้บริหารโครงการและนักวิจัยที่ได้รับ
Conference -การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Dandelion มีอนาคตแทนยางพาราได้
ทุนมุ่งเป้าเรื่องยางพารา ของ คอบช.
Hall
หรือไม่”
ห้อง 1
โดย ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา
สานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจยั
- การเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและ
แก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
ร่วมเสวนา โดย
(1) นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล (ร่วมเสวนาและดาเนินรายการ)
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยาง สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(2) นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อานวยการส่วนอุตสาหกรรมยาง
กรมวิชาการเกษตร
(3) ดร.กฤษฏา สุชีวะ รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(4) ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา
สานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจยั
(5) นายอัฐ อุตสาหกิจอานวย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.1 เสวนาและตอบ หน่วยวิจัยปาล์มน้ามัน และ
โจทย์วิจัยเรื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
“ทิศทางปาล์ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
น้ามันของประเทศ
ไทย”
(เวลา 13.30 –
16.30 น.)

7.1 ปาฐกถาเรื่อง
“การท่องเที่ยว
ประเทศไทย
ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง”
(เวลา 13.30 –
14.45 น.)
7.2 เสวนาและตอบ
โจทย์วิจัยเรื่อง
“การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง....
บทบาทของภาคี
การท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป” (เวลา
15.00 – 16.30 น.)

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น./ 13.30 – 16.30 น.
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
-คุณปราการ วีรกุล
ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ Conference
ที่ปรึกษาสานักงานมาตรฐานสินค้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Hall
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
ห้อง 3
-คุณกฤษดา ชวนะนันท์
บ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ และ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
-คุณปุณณภพ เต็มรัตน์
บ. สยามเวอร์จินออยล์
- คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง และคุณบรรจง
แสงพรหรหม ผู้แทนชาวสวนปาล์ม
-ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง
Conference
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Hall
ห้อง 2

-คุณภาณุ วรมิตร ผู้อานวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานหาดใหญ่
-คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ นายก
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
-คุณกนกวรรณ ศรีขวัญ ผู้แทนชุมชน
เขาพิทกั ษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
-ดร.สิญญาธร ขุนอ่อน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

รายละเอียด
การเสวนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมปาล์มน้ามันในประเทศไทย
ตั้งแต่กระบวนการปลูก จนถึง อุตสาหกรรมแปรรูป

การปาฐกถาที่เสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ในบริบทของการเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

การเสวนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ที่มีความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ โดยจุด
ประกายแนวทางการทางานร่วมกันในทุกภาคส่วน

วันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อสัมมนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
8.1 เสวนาเรื่อง
โครงการ ABC สกว.
-รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
คุณบัญชร วิเชียรศรี
Conference
“อุทกภัยภาคใต้:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานีวิทยุ ม.อ.
Hall
ร่วมมือเพื่อรับมือ
และ มหาวิทยาลัยวลัย
-ดร. สมพร ช่วยอารีย์
FM 88.0 MHz
ห้อง 1
อย่างไร?” (เวลา
ลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 – 12.00 น.)
วิทยาเขตปัตตานี
-ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.2 นาเสนอผลงาน
-รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
คุณบัญชร วิเชียรศรี
และตอบโจทย์วิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานีวิทยุ ม.อ.
เรื่อง “เทคโนโลยี
-ดร. สมพร ช่วยอารีย์
FM 88.0 MHz
และงานวิจัยรับมือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุทกภัย” (เวลา
วิทยาเขตปัตตานี
9.00 – 10.15 น.)
-ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด
การเสวนาทีเ่ สนอภาพรวมของสถานการณ์และแนวโน้มการเกิด
อุทกภัย พร้อมกับจุดประกายแนวทางการทางานร่วมกันในทุกภาค
ส่วนเพื่อรับมือภัยพิบัติ

การนาเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ามารถนามาใช้รับมือ
อุทกภัยภาคใต้

หัวข้อสัมมนา
9.1 ปาฐกถาเรื่อง
“สัตว์น้า: แหล่ง
อาหารปลอดภัย”
(เวลา 9.00 –
10.40 น.)
9.2 นาเสนอผลงาน
และตอบโจทย์วิจัย
เรื่อง "Bio-floc
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการ
ผลิตสัตว์น้า" (เวลา
11.00 – 12.00 น.)

วันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ
สถานที่
หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพ -รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน
Conference
สัตว์น้า มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Hall
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา
ห้อง 2
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล
-ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

รายละเอียด
การปาฐกถาโดยวิทยากร 2 ท่านใน 2 หัวข้อ คือ
1. ศักยภาพในการผลิตพันธุ์ปลาหนังเนื้อขาวเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร
2. แนวทางในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย: ปัญหาและ
การแก้ปัญหา
การนาเสนอผลงานวิจยั ใน 2 หัวข้อ คือ
1. แนวทางในการใช้เทคโนโลยี bio-floc เพื่อการเพิ่มผลผลิตกุ้ง
ทะเล
2. การพัฒนาสูตรสาเร็จในการผลิต floc เพื่อการลดต้นทุนใน
การกลี้ยงปลาน้าจืด
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