
 

 

ก ำหนดกำรหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่ภำคใต้ชำยแดน 

ในกิจกรรม Three Days Smart SMEs / Startup 
ภำยใต้โครงกำรนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ 

ในวันท่ี ๒๕-๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕   
ณ ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 โรงแรมคริสตัล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 
 

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565  
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.0๐ น.   สร้ำงแรงบันดำลใจขับเคลือ่นธุรกิจนวัตกรรมไปได้ไกลกว่ำที่คิด  

โดย รศ. นพ. สนุทร วงษศ์ิร ิรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวตักรรม 
๑๐.0๐ น. - ๑๑.๐๐ น.  พิธีเปิด  

- ผศ. ดร. นิวตัิ แกว้ประดบั อธิการบดมีหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- ผู้แทนศนูย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนใต้  
- ผู้แทนจากส านกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  

11.00 น. – 11.30 น.  งำนแถลงขำ่ว 
๑๑.15 น. - ๑๒.๐๐ น.  แหล่งทุนและโอกำสที่ควำ้ได้ด้วยกำรลงมือท ำ  

ท ำธุรกิจนวัตกรรม ในมุมเศรษฐกิจและมุมด้ำนสังคม 
    โดย ผูแ้ทนจากส านักงานนวตักรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑4.3๐ น. โตแบบ SMEs ก้ำวกระโดดแบบ Startup เริ่มต้นอย่ำงไรในภำยใต้

ชำยแดน 
    โดย นพ.จิรยุทธ์ เมธาสทิธิ ์คณุวศนิะ รุง่เรือง และคุณชวีนนัต ์ชีทรัพย์เจรญิ 
14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่งบ่ำย 
14.45 น. – 16.00 น.  โตแบบ SMEs ก้ำวกระโดดแบบ Startup เริ่มต้นอย่ำงไรในภำยใต้

ชำยแดน (ต่อ) 
    โดย นพ.จิรยุทธ์ เมธาสทิธิ ์คณุวศนิะ รุง่เรือง และคุณชวีนนัต ์ชีทรัพย์เจรญิ 
๑๖.๐๐ น. -๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมให้ค ำปรึกษำโครงกำรนวัตกรรมเบื้องต้น   
    โดย ผูแ้ทนจากส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)   
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่ภำคใต้ชำยแดน 

ในกิจกรรม Three Days Smart SMEs / Startup 
ภำยใต้โครงกำรนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ 

ในวันท่ี ๒๕-๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕   
ณ ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 โรงแรมคริสตัล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 
 
วันเสำร์ ที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565  
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.   เริ่มต้นวำงแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas 

โดย ดร.ณฐันรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์สมาคมการค้า
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ SMEs  

10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่งเช้ำ 
๑๐.45 น. - ๑๒.๐๐ น.  เริ่มต้นวำงแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas (ต่อ) 

โดย ดร.ณฐันรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์สมาคมการค้า
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ SMEs   

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑4.3๐ น.  ทักษะกำรน ำเสนอ 

โดย คุณสายใจ จินดาเรือง AIS Corporate Trainer Training & 
Development Manager South  

14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่งบ่ำย 
14.45 น. – 16.00 น. ทักษะกำรน ำเสนอ 

โดย คุณเด่นภูม ิสุขถาวร AIS Corporate Trainer Training & 
Development South 

๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมให้ค ำปรึกษำโครงกำรนวัตกรรมเบื้องต้น   
    โดย ผูแ้ทนจากส านักงานนวตักรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
 
หมำยเหตุ : ระยะเวลำอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่ภำคใต้ชำยแดน 

ในกิจกรรม Three Days Smart SMEs / Startup 
ภำยใต้โครงกำรนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวดัชำยแดนใต้ 

ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมพญำตำนี 1 โรงแรมเซำท์เทิร์น วิว อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

 
 

วันอำทิตย์ ที่ 27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565  
๐๘.0๐ น. - ๐8.3๐ น. ลงทะเบียน 
๐8.3๐ น. - 09.๓๐ น.   สร้ำงแรงบันดำลใจขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไปไดไ้กลกว่ำทีค่ิด  

โดย นายมูฮ าหมัดอามีน หะยีหามะ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเชิง
พื้นท่ีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

09.๓๐ น. - ๑0.๐๐ น. กล่ำวต้อนรับ  
โดย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี หรือ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

10.00 น. – 11.00 น.  ขับเคลื่อน SMEs และ Startup ด้วยทุนนวัตกรรมด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม  

 โดย ผู้แทนจากส านักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
11.00 น. – 11.15 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงเช้ำ 
11.15 น. – 12.00 น. ขับเคลื่อน SMEs และ Startup ด้วยทุนนวัตกรรมด้ำน

เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 
 โดย ผู้แทนจากส านักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.15 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวันบ่ำย 
๑๓.15 น. - ๑4.45 น. การวางแผนธุรกิจอย่างไรให้เติบโต 
    โดย วิทยากรจากศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
14.45 น. – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.00 น. – 16.00 น.  ประสบการณ์การน าเสนอธุรกิจให้ตรงใจนักลงทุน 

โดย รศ.อัปสร อีซอ ผศ.ซากี นิเซ็ง และคุณนัฐสุนันท์ ไชยเทพ  
๑๖.๐๐ น. -๑๗.๐๐ น. กิจกรรมให้ค ำปรึกษำโครงกำรนวัตกรรมเบื้องต้น   
    โดย ผู้แทนจากส านักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
 
หมำยเหต ุ: ระยะเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


