ข้อเสนอโครงการ
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจั ยแห่งชำติ (วช.) ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมกำรนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
(Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพ ในช่ว งเดือนสิ งหำคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงำนวิจัยและ
กิจกรรมกำรวิจัยที่มีคุณภำพในเวทีระดับชำติของเครือข่ำยวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงหน่วยงำนสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนกำรแสดงผลงำนตำมภำรกิจของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ซึ่งผลงำนวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยดังกล่ำวได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกำรกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ำยวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้นำผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำถึงผลงำนวิจัยและนักวิจัยมำกยิ่งขึ้น สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงมีนโยบำยขยำยกิจกรรมกำรนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ไปสู่กำรจัดในส่วนของ
ภูมิภำคต่ำงๆของประเทศ โดยกำหนดจัดเป็น “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค (Regional Research Expo)”ซึ่งจัด
ครั้งแรกในปี 2556 ที่เครือข่ำยวิจัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหำวิทยำลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยหลักใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้ำภำพ ครั้งที่ 2 ในปี 2557 ที่เครือข่ำยวิจัยภำคเหนือ โดยมีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยหลักในภำคเหนือเป็นเจ้ำภำพ ในปี 2558 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 นี้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็น
มหำวิทยำลัยหลักในภำคใต้ขอแสดงควำมจำนงเป็นเจ้ำภำพจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558 (Regional
Research Expo 2015)”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ใช้ผลงำนวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยในภำคใต้ได้เข้ำถึงผลงำนวิจัย นักวิจัยและ
ผู้ให้บริกำรกำรวิจัยมำกยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพของนักวิจัยในภำคใต้ ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะและผู้ใช้
ประโยชน์
2.3 เป็นเวทีเจรจำธุรกิจ ระหว่ำงนักวิจั ยในสถำบันอุดมศึกษำ ชุมชน องค์ก รบริหำรกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน เพื่อสำมำรถนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
2.4 เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ และนั ก ศึ ก ษำ ระดั บ อำชี ว ศึ ก ษำได้ ใ ช้
กระบวนกำรวิจัยในกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม โดยจัดให้มีกำรประกวดผลงำน
ประดิษฐ์
2.5 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำบันกำรศึกษำในภำคใต้ ในกำรร่วมจัดงำน “มหกรรมกำร
นำเสนอผลงำนวิจัยแห่งชำติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) ณ กรุงเทพฯ
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2.6 สร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนในด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัย
3. ผลที่จะได้รับ
3.1 ท ำให้ ป ระชำชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ นั ก วิ จั ย และผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ำกผลงำนวิ จั ย ได้ รั บ รู้ ถึ ง
ศักยภำพผลงำนวิจัยของนักวิจัยเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้
3.2 ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยได้เข้ำถึงบริกำรกำรวิจัยของเครือข่ำยวิจัยของประเทศ
3.3 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำและนักศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำได้มีโอกำสแสดงผลงำนสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนำผลงำนไปสู่กำรนำเสนอในระดับชำติต่อไป
3.4 ผู้บริหำรงำนวิจัยและนักวิจัยของเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิจัยจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
3.5 สินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นในภำคใต้ได้มีโอกำสออกสู่ตลำด
4. ขอบเขตการดาเนินงานจัดงาน
“มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ดำเนินงำนโดยเครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ ภำยใต้แนวคิดหลัก“วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม”ในรูปแบบ “Research On
Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย” โดยมีขอบเขตกำรดำเนินงำน ดังนี้
4.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นแกนหลักในกำรจัดงำนโดยเชิญ เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้
ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
4.2 จัดให้มีคณะกรรมกำรจัดงำนชุดต่ำงๆ โดยมีผู้บริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็น
ประธำนและมีตัวแทนจำกเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
4.3 จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรจัดพิธีเปิดงำน
2. จัดนิทรรศกำรผลงำนวิจัยและกำรสนับสนุนงำนวิจัย
3. จัดกำรประชุม เสวนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งเวที
ใหญ่และห้องย่อย
4. จัดให้มีพื้นที่เจรจำธุรกิจ พื้นที่ให้คำปรึกษำ
5. จัดให้มีพื้นที่ตลำดนัดผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
6. จัดให้มีกำรประกวดสิ่ งประดิษฐ์ / นวัตกรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำและนักศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ
7. จัดทำสูจิบัตรผลงำนวิจัยที่นำเสนอในงำน
8. จัดทำ website “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015)
และทำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆเช่น Facebook e-mail เพื่อเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรกับเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้และผู้เข้ำร่วมงำน
9. กำรจัดทำแผนประชำสัมพันธ์
10.กำรจัดทำรำยงำนประเมินผลกำรจัดงำน
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5. แนวคิดการจัดงาน
ภำคใต้ของประเทศไทยมีทรัพยำกรธรรมชำติ และวัฒนธรรมที่ห ลำกหลำย เป็นภูมิภำคที่เป็นแหล่ ง
เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งทรัพยำกรอำหำร มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในระดับ
นำนำชำติ ฯลฯ งำนวิจัยของภำคใต้จึงมีศักยภำพในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศในหลำยด้ำน
ในกำรจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015) นี้ เครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค: ภำคใต้จะนำเสนอผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพ 8 ด้ำน ดังนี้
1. ยำงพำรำ
2. ปำล์มน้ำมัน
3. อำหำร
4. กำรท่องเที่ยว
5. ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
6. พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
7. สุขภำพ
8. สังคมพหุวัฒนธรรม
6. รูปแบบและกิจกรรมในการจัดงาน
เพื่อให้กำรจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015) มี
ควำมหลำกหลำยน่ำสนใจ ผู้เข้ำร่วมชมสำมำรถร่วมกิจกรรมกับผู้แสดงผลงำนได้ โดยเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค:
ภำคใต้ได้จัดกิจกรรมหลำยประเภท ซึง่ กำหนดรูปแบบโดยย่อ ดังนี้
6.1 กำรเปิดงำน
1. ดำเนินกำรตำมมำตรฐำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค” (Regional Research Expo)
โดยมีกำรจัดทำกำหนดกำร คำกล่ำวต้อนรับ คำกล่ำวเปิด คำกล่ำวปิด และปำฐกถำให้
สอดคล้องกับรูปแบบกำรจัดงำน
2. เชิญผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนจำกทั้งสถำบัน เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ หัวหน้ำหน่วยงำน
รำชกำรที่สำคัญในระดับภำค/จังหวัด กงสุลของประเทศต่ำงๆ ประจำจังหวัดสงขลำ ภำค
ธุร กิจ /เอกชน ผู้ บ ริ ห ำรองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นระดับต่ำงๆ เครือข่ำยมหำวิทยำลั ย
ต่ำงประเทศ
3. จัดทำระบบกำรลงทะเบียนออนไลน์ทั้งในส่วนของผู้เข้ำร่วมนิทรรศกำร งำนประชุม ส่วน
ของผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร และผู้เข้ำร่วมชมงำน
4. มีกำรถ่ำยทอดสดพิธีเปิดงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ของมหำวิทยำลัย (PSU TV) พร้อมชมภำพ
ย้อนหลังผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น PSU Live หรือข่ำวจำกผู้สื่อข่ำวที่เข้ำร่วมงำน
5. มีกำรจัดเตรียมช่อดอกไม้ติดหน้ำอกสำหรับแขกผู้ใหญ่ที่เข้ำร่วมงำน
6. คณะกรรมกำรจัดงำนเสนอชื่อประธำนจัดงำนโดยเสนอให้ทำงวช.ให้ควำมเห็นชอบก่อน
ดำเนินกำรทำบทำม
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6.2 ภำคประชุม เสวนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ด ำเนิ น กำรจั ด หั ว ข้ อ ประชุ ม เสวนำและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 15 หั ว ข้ อ มี
ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ต่ำกว่ำ 1,500 คน ตลอดกำรประชุม 3 วัน
2. กำหนดให้เครือข่ำยที่รับผิดชอบหัวข้อกำรประชุมเป็นผู้ประชำสัมพันธ์เชิญผู้เข้ำร่วมฟังอีก
ช่องทำงหนึ่งนอกเหนือจำกที่ดำเนินกำรโดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบหัวข้อในภำคกำรประชุม
3. แบ่งห้องประชุม เสวนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นห้องประชุมขนำดใหญ่ ขนำดกลำง
และเฉพำะกลุ่มตำมจำนวนควำมสนใจของผู้ฟัง
4. มีกำรลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำเพื่อสำมำรถกำหนดขนำดห้องประชุม
5. หัวข้อกำรประชุม เสวนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้ โดยนำเสนอผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพของเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ ซึ่งแบ่งเป็น
8 หั วข้อ ได้แก่ งำนวิจั ยเกี่ยวกับด้ำนยำงพำรำ ด้ ำนปำล์มน้ำมัน ด้ำนอำหำร ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ด้ำนสุขภำพ และด้ำน
สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นด้ำนกำรศึกษำและประเด็น Hot Issue ในด้ำนต่ำงๆ
6. มีกำรบันทึกเสียง พร้อมจัดเก็บข้อมูลกำรนำเสนอ Power Point โดยเรียงลำดับหัวข้อของ
กำรประชุมตลอดทั้งกำรจัดงำน
7. อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม โดยมีกำรจัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมที่มำเป็นกลุ่มขนำดเล็กและหมู่คณะ มีกำรให้ข้อมูลโรงแรมที่พักให้กับผู้เข้ำร่วม
ประชุมที่ม ำจำกต่ำ งจั งหวัดหรือต่ำงประเทศ มี กำรจัดหำบริษัท ทัว ร์เพื่ออำนวยควำม
สะดวกให้ กั บ ผู้ เ ข้ ำร่ ว มประชุม มี ก ำรน ำชมทั ศนี ย ภำพของจั ง หวั ดสงขลำและจั ง หวั ด
ใกล้เคียงหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
6.3 ภำคนิทรรศกำร
6.3.1 นิทรรศกำรที่นำเสนอมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 ผลงำน มีเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้
เข้ำร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่ำ 10 สถำบัน โดยแบ่งกลุ่มนิทรรศกำรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. นิทรรศกำรแสดงศักยภำพผลงำนวิจัยของนักวิจัย เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยประกอบด้วยผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพของนักวิจัย เครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ 8 หัวข้อ ได้แก่ ผลงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำ ด้ำนปำล์มน้ำมัน ด้ำน
อำหำร ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ด้ ำ นสุ ข ภำพ และด้ ำ นสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม โดยเป็ น ผลงำนวิ จั ย ที่ พ ร้ อ มน ำไปใช้
ประโยชน์ มำกกว่ำ 50 % ของผลงำนที่นำเสนอทั้งหมด
2. นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ผลงำน คือ 1) โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง
2) โครงกำรส ำรวจทรัพยำกรกำยภำพและชีว ภำพพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อน
รัชประภำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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3. นิทรรศกำรแนะนำบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัยระดับชำติ ได้แก่ วช.
และ เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) และมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ ไม่น้อยกว่ำ 10-12 ผลงำน พร้อมสถำนที่ให้คำปรึกษำ
4. นิทรรศกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ภำคใต้ พร้อมกำรจัดตลำดนัดผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ (ตลำดนัด Intellectual Property) พร้อมจัดพื้นที่ให้
คำปรึกษำ
5. นิทรรศกำรแนะนำผลงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำชุมชนภำคใต้พร้อมจัด
กิจกรรมให้คำปรึกษำซึ่งดำเนินกำรโดยคลินิกเทคโนโลยีของเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค:
ภำคใต้ และสำนักงำนประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัยเชิงพื้นที่ของ สกว.
6.3.2 Highlight Stage
เป็นเวทีหลักในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีควำมพร้อมใช้ประโยชน์ ที่มี
รูปแบบกำรนำเสนอที่หลำกหลำย นำนักวิจัยที่ร่วมนิทรรศกำรเสวนำตอบข้อซักถำมวันละ
2-3 ผลงำน
6.3.3 จัดทำสูจิบัตร
จัดพิมพ์สูจิบัตรแนะนำผลงำนวิจัยทุกเรื่อง ที่ร่วมจัดนิทรรศกำรให้มีเนื้อหำโดยย่อ ผู้สนใจ
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อนักวิจัย ซึ่งจะได้ระบุที่อยู่และอีเมล์นักวิจัย โดยเผยแพร่
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
6.3.4 กำรเชิญกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมงำน กลุ่มเป้ำหมำยที่เชิญเข้ำร่วมงำน ประกอบด้วยหน่วยงำน
ดังนี้
1. มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำในภำคใต้
2. เครือข่ำยภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมในภำคใต้
3. เครือข่ำยภำครัฐ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดของภำคใต้
ศอบต. หรือกองทัพภำค เป็นต้น
4. เครือข่ำยมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ
5. เครือข่ำยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในภำคใต้
6. เครือข่ำยวิทยำลัยอำชีวศึกษำในภำคใต้
7. ประชำชนและผู้สนใจทั่วไป
6.4 กำรจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และกำรแข่งขันเครื่องร่อน
เพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ และนักศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำได้ใช้กระบวนกำรทำงด้ำนกำร
วิจัยและกระบวนกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่ง เป็นพื้นฐำนของกำรทำงำนวิจัยได้มีส่วนร่วมในงำน
“มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015) จึงจัดให้มีกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน
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6.5 กำรจัดพื้นที่เจรจำธุรกิจ
เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรต่อยอดผลงำนวิจั ย จึงได้จัดให้มีมุมเจรจำธุรกิจ /ควำมร่วมมือในกำรต่อ
ยอดและขยำยผลงำนวิจัย เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรจับคู่ควำมร่วมมือในกำรต่อยอด ขยำยผลหรือ
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพำณิชย์และเชิงสำธำรณะ
6.6 กำรแสดงสินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น , SME, OTOP และเอกชน ในระดับ 5 ดำว
ของภำคใต้
เพื่อเปิ ดโอกำสให้ กลุ่ มอำชี พในท้องถิ่นได้แสดงสิ นค้ำ และผลิ ต ภัณฑ์ รวมทั้งกำรจำหน่ำ ย
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงำน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศให้กับกำรจัดงำนอีกทำงหนึ่ง
6.7 ภำคกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนแบบพหุวัฒนธรรม
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถำบันกำรศึกษำ โรงเรียน กลุ่มองค์กรภำคประชำสังคม
เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำในภำคใต้ และเครือข่ำยมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพื่อสื่อสำรและสะท้อนถึงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม
7. การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้กำรจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015)
เป็นที่รับรู้รับทรำบของประชำชน นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย ภำคเอกชนและชุมชนต่ำงๆ ให้มำกที่สุด จึงได้
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
1. จัดทำเว็บไซต์ “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research Expo 2015) เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลกำรจัดงำนทั้งหมด
2. กำรจัดงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research
Expo 2015)
3. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Facebook หรือ e-mail เป็นต้น
4. จัดทำโปสเตอร์ ติดประกำศทุกเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษำ และ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ องค์กรบริหำรกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำคใต้
5. จัดทำ Cut Out ขนำดใหญ่ในเขตเมืองหลักของทำงภำคใต้
6. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนจอ LED ขนำดใหญ่ในตัวเมืองหำดใหญ่
7. กำรจัดให้มีรถแห่ขยำยเสียงเพื่อประชำสัมพันธ์งำน พร้อมกำรจัดทำสปอตวิท ยุเพื่อประชำสัมพันธ์
ผ่ำนคลื่นวิทยุต่ำงๆ
8. ประสำนงำนกั บ เครื อ ข่ ำ ยโทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ในภำคใต้ แ ละส่ ว นกลำงให้ ท ำกำร
ประชำสัมพันธ์
9. จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เชิญชวนร่วมงำนไปยังหน่วยงำนเครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ โรงเรียน วิทยำลัย
อำชีวศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร ธุรกิจเอกชน องค์กรบริหำรกำรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคใต้
10. ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำ 30 จุด โดยติดตั้งก่อนกำรจัดงำนไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์
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11. มีกำรจัดเตรียมพิธีกรในกำรประชำสัมพันธ์งำน ทั้งส่วนของพิธีเปิดงำน พิธีปิดงำน รวมทั้งพิธีกร
ดำเนินกำรในส่วนของห้องประชุมอย่ำงน้อยห้องละ 1 ท่ำน
12. มีกำรประสำนกำรเชิญสื่อต่ำงๆเข้ำร่วมพิธีเปิดงำน ไม่น้อยกว่ำ 10 สื่อ
13. จัดทำแผนกำรจัดทำข้อมูล แผนงำน ผัง ตำรำงเวลำ สคริปต์รำยกำร ของสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ โดยเสนอให้ วช. พิจำรณำก่อนกำรดำเนินกำรเผยแพร่
14. ด ำเนิ น กำรรวบรวมข้ อ มู ล กำรประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข่ ำ วต่ ำ งๆจำกสื่ อ ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำร
ประชำสัมพันธ์ให้กับทำงวช.หลังจำกเสร็จสิ้นกำรจัดงำน
15. โลโก้ประชำสัมพันธ์ประกอบด้วย วช. และหน่วยงำนเจ้ำภำพร่วม
16. มีกำรบันทึกภำพ และทำสกู๊ปผลงำนวิจัยตำมบูธนิทรรศกำรในงำนตลอดระยะเวลำในกำรจัดงำน
8. การบริหารและการประสานงาน
เพื่อให้กำรบริหำรงำนและประสำนงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558” (Regional Research
Expo 2015) ดำเนินกำรไปได้เรียบร้อย และบรรลุเป้ำประสงค์และเป้ำหมำย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประชุม เสวนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำร
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และกำรแข่งขันเครื่องร่อน
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบสำรสนเทศ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน ต้อนรับ พิธีกำร และประเมินผล
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
9. ระยะเวลา/สถานที่จัดงาน
ระหว่ ำ งวั น ที่ 26 – 28 มี น ำคม 2558 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นำนำชำติ ฉ ลองสิ ริ ร ำชสมบั ติ ค รบ 60 ปี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
10. ระยะเวลาดาเนินการ
กำรดำเนินงำนแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
1. กำรดำเนินงำนก่อนกำรจัดงำน ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2557 – มีนำคม 2558
2. กำรจัดงำน ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 มีนำคม 2558
3. กำรสรุปผลกำรดำเนินงำน เมษำยน 2558
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10. แผนดาเนินงาน
ลา
กิจกรรม/รายละเอียด
ดับ
ต.ค.57
1. จัดประชุมหน่วยงำนเครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค: ภำคใต้ เพื่อชี้แจง
รำยละเอียดโครงกำรและกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน
2. จัดทำรำยละเอียดของกำรจัดงำน
และเชิญชวนหน่วยงำนวิจัยเข้ำ
ร่วมแสดงผลงำน
3. ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมงำน
4. รวบรวมผลงำนและกิจกรรมที่จะ
นำเสนอจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
5. จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดงำน
เพื่อนำเสนอรำยละเอียดกิจกรรม
ตำมกำหนดกำรและรูปแบบกำร
จัดงำน
6. เตรียมกำรเชิญประธำนในพิธีเปิด
งำน วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้อง
7. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ตรวจสอบควำมพร้อมของกำร
เตรียมงำนของทุกฝ่ำย
8. จัดงำนฯ

ระยะเวลา
พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

ก.พ.58

ผู้รับผิด
มี.ค.58 เม.ย.58
ชอบ
มอ. +
เครือข่ำย

มช. +
เครือข่ำย
มอ. +
เครือข่ำย
มอ. +
เครือข่ำย
มอ. +
เครือข่ำย
+ วช.
มอ. +
เครือข่ำย
มอ.+วช.

มอ. +
เครือข่ำย
+ วช.
มอ. +
เครือข่ำย
มอ. +
เครือข่ำย
+ วช.
มอ. +
เครือข่ำย

9. สรุปผลกำรจัดงำน
10. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
11. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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10. การประเมินผลการจัดงาน
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ชุดประกอบด้วย
1. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
2. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมชมนิทรรศกำร
3. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
ดำเนินกำรรวบรวมและสรุปผลกำรประเมินจัดทำเป็นรำยงำนเพื่อส่งให้กับทำง วช.ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรจัดงำน
13. งบประมาณ
งบประมำณในกำรจัดงำน เป็นเงินจำนวน 4,800,000 บำท (สี่ล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) แบ่งเป็นหมวด
ต่ำงๆ ดังนี้
1. หมวดค่ำตอบแทน

85,000

บำท

2.1 ค่ำเดินทำง

600,000

บำท

2.2 ค่ำที่พัก

303,100

บำท

2.3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง

100,000

บำท

3,191,000

บำท

2.4 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

330,000

บำท

2.5 ค่ำเงินรำงวัลกำรประกวดนวัตกรรมฯ

124,000

บำท

3. หมวดค่ำวัสดุ

46,900

บำท

4. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค

20,000

บำท

2. หมวดค่ำใช้สอย

2.4 ค่ำจ้ำงเหมำ/ค่ำเช่ำ

**โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
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รายการ
1

2

จานวนคน

จานวน
ครั้ง/วัน/คน

ราคาต่อหน่วย

หมวดค่าตอบแทน

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
85,000

1) ค่ำตอบแทนวิทยำกร / ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

1

3,000

60,000

2) ค่ำตอบแทนพิธีกร

11

1

2,000

22,000

3) ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัย

10

1

300

3,000

หมวดค่าใช้สอย
ก. ค่าเดินทาง

600,000

1) ค่ำเดินทำงกรรมกำร/คณะทำงำน ในเครือข่ำยวิจัย

17

4

1,500

102,000

2) ค่ำเดินทำงผู้บริหำร / ผู้แทน วช.

10

1

10,000

100,000

3) ค่ำเดินทำงประธำนในพิธีเปิด

1

1

15,000

15,000

4) ค่ำเดินทำงวิทยำกร / ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

1

8,000

160,000

5) ค่ำเดินทำงพิธีกร

11

1

8,000

88,000

6) ค่ำเดินทำงผูร้ ่วมจัดนิทรรศกำร / กิจกรรม

60

1

2,000

120,000

7) ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงในกำร
เตรียมงำนและกำรจัดงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ

3

5

1,000

15,000

ระดับรองคณบดี/ผู้อำนวยกำร

ข. ค่าที่พัก
1) ค่ำที่พักคณะกรรมกำร/คณะทำงำนในเครือข่ำย
วิจัย
2) ค่ำที่พักผู้บริหำร / ผู้แทน วช.

303,100
17

4

1,200

81,600

10

3

1,500

45,000

3) ค่ำที่พักวิทยำกร / ผู้ทรงคุณวุฒิ /พิธีกร

11

1

1,500

16,500

4) ค่ำที่พักผู้ร่วมจัดนิทรรศกำร / กิจกรรม

50

4

800

160,000

ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง

100,000

1) ค่ำเบี้ยเลี้ยงผูร้ ่วมจัดนิทรรศกำร / กิจกรรม

125

4

200

ง. ค่าจ้างเหมา/ค่าเช่า

100,000
3,191,000

1) ค่ำจ้ำงเหมำดำเนินกำรจัดกำรนำเสนอผลงำน

-

-

1,500,000

1,500,000

2) ค่ำจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์

-

-

300,000

300,000
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จานวนคน

จานวน
ครั้ง/วัน/คน

3,000

-

100

300,000

-

-

300,000

300,000

-

-

200,000

200,000

100

-

200

20,000

7) ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดง

4

-

15,000

60,000

8) ค่ำเช่ำสถำนที่

-

-

350,000

350,000

9) ค่ำเช่ำบู๊ธและอุปกรณ์ในบู๊ธและกำรขนย้ำย
10) ค่ำจ้ำงเหมำกำรทำควำมสะอำด

1

ตลอดงำน

71,000
40,000

71,000
40,000

11) ค่ำถ่ำยเอกสำรทั่วไป

-

-

50,000

50,000

รายการ
3) ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำหนังสือ / เอกสำรประกอบกำร
ประชุมและจัดงำนตำมกิจกรรม
4) ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่ง / จัดทำบูธ๊ นิทรรศกำร
5) ค่ำเช่ำเครื่องเสียง / สี / แสง
6) ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของที่ระลึก / โล่ห์รำงวัล /
เกียรติบตั ร

ราคาต่อหน่วย

จ. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

3

4

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

330,000

1) ประธำนในพิธ/ี ผู้บริหำร วช/ผูม้ ีเกียรติ

60

1

500

30,000

2) วิทยำกร / ผู้ทรงคุณวุฒิ / พิธกี ร

20

1

500

10,000

3) ผู้ร่วมประชุมภำคกำรประชุม

1500

1

100

150,000

4) ผู้ร่วมจัดนิทรรศกำร

100

3

300

90,000

5) คณะทำงำน / เจ้ำหน้ำที่

50

5

200

50,000

ฉ. ค่าเงินรางวัลการประกวดนวัตกรรมฯ

10

10

-

124,000

หมวดค่าวัสดุ

46,900

1) วัสดุสำนักงำน

-

-

-

26,900

2) วัสดุคอมพิวเตอร์/หมึกปริ้นส์

-

-

-

20,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค
1) ค่ำโทรศัพท์
2) ค่ำโทรสำร
3) ค่ำไปรษณีย์
รวมทั้งสิ้น

-

**โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
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4 เดือน
4 เดือน
4 เดือน

3,000
1,000
1,000

20,000
12,000
4,000
4,000
4,800,000

