
 
 
 
 
 

กําหนดการจัดงาน 
"มหกรรมงานวจิัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)" 

ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ จังหวดัสงขลา 

 
วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.00 – 10.30 น.  นักศึกษา คณาจารย ชุมชน ลงทะเบียนและจัดเตรียมนิทรรศการประจํา

หนวยงานและผลงานสิ่งประดิษฐท่ีเขารวมประกวด บริเวณชั้น 1 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เวลา 11.00 – 11.30 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนาผลงาน “การใชโปรไบโอตกิในอาหารและอาหารสัตว” 
โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เวลา 11.30 – 12.00 น. กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนาผลงาน “การประยุกตใชน้ํามันมะพราวท่ีมีสาร
สกัดจากขม้ินชันบรรจุแคปซูลเจลาตินเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร”  

 โดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เวลา 12.00 – 12.30 น.     พักรับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 12.30 – 13.30 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง โชว “บารเทนเดอร”  
 โดย วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
เวลา 13.30 – 14.30 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนา “ชวนเพ่ือนมาเท่ียวบาน”  
 โดย คณะบริหารธุรกิจ 
เวลา 14.30 – 15.00 น. กิจกรรมบนเวทีกลาง โชว “ผสมม็อกเทลลีลา”  
 โดย คณะศิลปศาสตร 
เวลา 15.00 – 16.00 น. กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนา “Health Tech Innovation Pitching”  
 โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เวลา 16.00 – 17.00 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง โชว “นอมรําลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณผาน

ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณในหลวงรัชกาลท่ี 9”  
 โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เวลา 17.00 – 17.15 น.  - แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน  
   บริเวณชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 - ชมการแสดงพิธีเปดงาน 
 - ชมวีดีทัศนแนะนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวรายงาน 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวเปดงาน 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบโลให 
  - หนวยงาน/ชมุชนท่ีสนับสนุนการนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 
  - นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนดานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและใชประโยชน 

        เชิงพาณิชย 
 - ถายภาพรวมกันบนเวที 
 - เยี่ยมชมนิทรรศการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ  
เวลา 18.00 – 19.00 น.  กิจกรรมบนเวทีกลาง โชว “เปดจินตนาการโลกการเรียนรูดวยเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริม (AR) ความเปนจริงเสมือน (VR) รวมกับหนังสือเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร 
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เวลา 19.00 – 20.00 น.  กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนา “ขนอมวาไรตี้ (KHANOM VARITY)”  
 โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  นักศึกษา คณาจารย ชุมชน ลงทะเบียนและจัดเตรียมนิทรรศการประจํา

หนวยงานและผลงานสิ่งประดิษฐท่ีเขารวมประกวด บริเวณชั้น 1 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เวลา 11.00 – 12.00 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนา “วิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย สังคมพหุวิทยาการ 
เพ่ือการวิวัตนสังคม: ระบบเมือง ระบบราง เช่ือม มทร.ศรีวิชัย สูอนาคต” 
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 14.00 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง เสวนา “การเล้ียงสาหรายพวงองุนแบบอินทรียและ

ธนาคารปูมา”  
 โดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
เวลา 14.00 – 15.00 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง ประกวด “ละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษ”  
 โดย วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
เวลา 15.00 – 16.00 น.    กิจกรรมบนเวทีกลาง โชว “หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด”  

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร 
เวลา 16.00 – 16.30 น.    แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน บริเวณชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล 
 เฟสติวัล หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
เวลา 16.30 – 16.45 น.  ชมวีดีทัศนแนะนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เวลา 16.50 น.  - ประธานในพิธ ีทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  
   (นายนิพนธ บุญญามณี) เดินทางมาถึง 
 - ผูวาราชการจังหวัดสงขลา กลาวตอนรับในนามจังหวัดสงขลา 
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวรายงานและ 
   วัตถุประสงคของการจัดงาน  
 - รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี)  
   สงมอบปาย “๑๒ ป มทร.ศรีวิชัย มอบ ๑๐๐ ผลงานสูชุมชน” 
     - ผูวาราชการจังหวัดสงขลาหรือผูแทน  ข้ึนรับมอบปาย 
     - ผูวาราชการจังหวัดพัทลุงหรือผูแทน  ข้ึนรับมอบปาย 
     - ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือผูแทน  ข้ึนรับมอบปาย 
     - ผูวาราชการจังหวัดตรังหรือผูแทน  ข้ึนรับมอบปาย 
     - ผูวาราชการจังหวัดกระบี่หรือผูแทน  ข้ึนรับมอบปาย  
 - ประธานในพิธีมอบโลรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร  
 - ถายภาพรวมกันบนเวที 
 

 - เสวนา “วิจัย และนวัตกรรม บนเสนทางการพัฒนาภาคใต” 
o รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี) 
o นายธีรกุล นิยม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง  
o อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลา 18.30 – 19.00 น. - เยี่ยมชมนิทรรศการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ  
เวลา 19.00 – 20.00 น.  กิจกรรมบนเวทีกลาง บรรยาย “นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร

ยุค 4.0” โดย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
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หมายเหตุ 1. อาหารเย็น เวลา 18.00 – 19.00 น. ของทุกวัน 
 2. อาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. ของทุกวัน 
 3. นิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐจัดแสดงตลอดวัน ตั้งแตเวลา 11.00 น. – 21.00 น. 
 4. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


