โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
หัวข้อ "พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน”
“Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12- วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบัน พัฒนางานประจา ทาวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์การ โดยสถาบันมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยในการพัฒนางานประจาและวิจัย และพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้วยการจัด
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ในการท าผลงานทางวิช าการทั้ งที่ เป็ น งานพั ฒ นางานประจ าหรือ การวิจั ยตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อย่ างต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรของสถาบันสามารถผลิตผลงานทางวิชาการจนนาไปสู่การ
พัฒนางานประจาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทาผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจา
และวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมีการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาผลงานทางวิชาการร่วมกับ
บุ คลากรของสถาบั น อุดมศึกษาอื่น ทั่ว ประเทศ สถาบั นเห็ นว่า ที่ ป ระชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลู กจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้ดาเนินการจัด มหกรรมการ
แสดงผลงานระดับ ชาติ ด้านการพัฒ นางานประจา งานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนางาน ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น จึงได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางาน
ประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของ
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสาย
สนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2.3 เพื่อให้ บุ คลากรสายสนั บ สนุ นของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ได้มีเวทีในการ
นาเสนอผลงานการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของตนเองสู่สาธารณชน
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒ นางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมมี
แรงจูงใจในการผลิตผลการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มากขึ้น
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีเวทีในการนาเสนอผลการ
พัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนกว้างขวางยิ่งขึ้น
3.3 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการวิจัยผลการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และสามารถนาไปพัฒนางานในอนาคตได้
4. วัน และสถานที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมจีระ บุญมาก และห้อง 701, 702 และโถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
5. ผู้เข้าร่วมมหกรรม จานวน 400 คน ประกอบด้วย
5.1 บุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
5.2 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.3 คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
5.4 ผู้สนใจทั่วไป
6. การสมัครและค่าลงทะเบียน
6.1 การสมัครเข้าร่วมมหกรรม
6.1.1 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/
6.1.2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรม
(1) นางสาวศิริพร อุหมัด โทร. 0 2727 3611 หรือ 08 2790 1943
(2) นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว โทร. 02 727 3027 หรือ 08 2790 1943
(3) นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ โทร. 08 6068 8688
(4) LINE: @445pbsjc
(5) อีเมล: nhesse4-info@nida.ac.th
6.1.3 กาหนดการรับสมัคร
(1) เข้าร่วมประชุมพร้อมนาเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-10 พฤศจิกายน 2562
(2) เข้าร่วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2562
6.2 ค่าลงทะเบียน
อัตราค่ าลงทะเบี ยน คนละ 3,000.- บาท (สามพั นบาทถ้ วน) ทั้ งนี้ ผู้ สมั ครเข้ าร่วมประชุ มพร้อม
นาเสนอผลงานตามข้อ 6.1.3 (1) จะต้องชาระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และผู้สมัครเข้าร่วม
ประชุมโดยไม่นาเสนอผลงานตามข้อ 6.1.3 (2) จะต้องชาระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
6.3 วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี
944-3-00149-1 ชื่อบัญชี “สพบ. R2R ปี 2562” และจัดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสถาบันทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
6.3.1 LINE: @445pbsjc
6.3.2 อีเมล: nhesse4-info@nida.ac.th
6.3.3 โทรสาร 0 2375 8890
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7. รูปแบบการจัดมหกรรม
7.1 การบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒ นางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
โดยผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท.
7.3 การนาเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ประเภท
คือ การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จานวน
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจา กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
การนาเสนอผลงานทั้ง 2 ประเภท จะเป็นการประกวดและมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวด
8. การนาเสนอผลงาน
8.1 เงื่อนไขการนาเสนอ
8.1.1 จะต้ อ งเป็ น ผลงานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรือที่ บุ คลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในผลงานนั้น
8.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้นาเสนอผลงาน
8.1.3 ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาในทุกระดับ
8.1.4 หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการคัดลอกผลงานทั้งของตนเองและของผู้อื่น ผู้นาเสนอต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการกระทานั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกกรณี
8.1.5 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานจะต้อง
รับผิดชอบในการยืนยันผลงานที่ส่งประกวดของตนเองทุกกรณี
8.1.6 กรณีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ใน Proceedings แล้วแต่ไม่เคย
ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน สามารถส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดได้ โดยจัดส่งบทความฉบับที่ได้รับ
การตีพิมพ์เข้าร่วมประกวดได้
8.2 รูปแบบการนาเสนอ
8.2.1 การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
(1) นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint
(2) จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหาตามแบบที่กาหนด) ให้ผู้ประสานงานที่อีเมล:
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
(3) ระยะเวลาในการนาเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที)
(4) จั ด ส่ งไฟ ล์ น าเส น อ Microsoft PowerPoint ให้ ผู้ ป ร ะ ส าน งา น ที่ อี เม ล :
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
8.2.2 การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
(1) จัดทาเป็นโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. และยาว 100 ซม. จานวน 1 แผ่น
(2) จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหาตามแบบที่กาหนด) ให้ผู้ประสานงานที่อีเมล:
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
(3) กาหนดการติดโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่
12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
8.3 ผู้ สมั ครเข้าร่ วมมหกรรมที่ ช าระค่ าลงทะเบี ยน โดยได้ จั ดส่ งบทความฉบั บสมบู รณ์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมนาเสนอทุกท่าน
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9. รางวัลการประกวดผลงาน
9.1 รางวัลการนาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา
งานประจา กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้
9.1.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
9.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท
9.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
9.2 รางวั ลการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ านวน 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที่ 1 การ
พัฒนางานประจา กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้
9.1.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
9.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท
9.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท
10. ที่ปรึกษาโครงการ
10.1 ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
10.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
10.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
10.4 รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
11.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11.2 คณะกรรมการจั ดมหกรรมการแสดงผลงานระดั บ ชาติ ด้ านการพั ฒ นางานประจ า งานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
12. ตัวชี้วัดของโครงการ
12.1 จานวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันที่นาเสนอในมหกรรม
(เป้าหมาย คือ 12 ผลงาน)
12.2 จานวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่นาเสนอในมหกรรม
(เป้าหมาย คือ 50 ผลงาน)

