คํานํา
คูมือปฏิ บั ติงานการจัด ประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิช าการ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรประจํา
สํานักวิจัย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวเพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึง (1) แนวทางในการ
จัดประชุมวิชาการที่มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการทราบขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตองในการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ (3) เพื่อเสนอขั้นตอนและ
แนวปฏิ บัติ ที่ดี ในการจัด ประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (4) เพื่อเป็น แนวทางใน
การศึกษาสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายภาระงานใหมในการจัดประชุมวิชาการ และผูสนใจทั่วไป โดยเป็น
คู มือ ที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานรวบรวมจากแหล งความรู และประสบการณ์ ในการดํ าเนิ น งานด านการจั ด ประชุ ม
วิชาการมาตลอดระยะกวา 9 ปที่ผานมา
เนื้อหาในคูมือดังกลาวจะมีเนื้อหากลาววิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวทางขั้นตอนดานการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมี 2 ภารกิจหลักในการจัดประชุมวิชาการ คือ (1) การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) การจัดทํารายงาน
สืบ เนื่ องจากการจัดประชุมวิชาการระดั บชาติ และนานาชาติ (Proceedings) ซึ่งกลุ มงานเผยแพรและ
วิชาการ สํานักวิจัยจําเป็นตองศึกษาและทําความเขาใจในขั้นตอนอยางละเอียด โดยผูจัดทําหวังเป็นอยาง
ยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะสามารถใชเป็นแนวทางประกอบสําหรับผูสนใจและผูปฏิบัติงานดานการจัดประชุม
วิชาการ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามขั้นตอนไดดวยตนเอง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของการจัดทําคูมือ
ท ามกลางการเปลี่ย แปลงในยุ คของกระแสโลกาภิ วัตน์ ที่เกิ ดขึ้น ในสั งคมไทย ถื อเป็ น ยุ คของ
ข อ มู ล ข า วสาร เทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ทั น สมั ย ซึ่ ง การคงความอยู ร อดขององค์ ก รนั้ น ทรั พ ยากรที่ มี
ความสําคัญมากอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรนั่นคือ “คน” ที่จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตองมีการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติตอกัน ดังนั้นองค์กรและหนวยงานตาง ๆ ในปัจจุบันจึง
ใหความสําคัญในการพัฒนา “คน” เป็นอันดับแรก โดยเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา “คน” มีหลากหลาย
อาทิเชน การใหการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การทดลองปฏิบัติงานในหนาที่ใหม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ น ซึ่งกั น และกั น รวมถึ งการให ความรูในรูป แบบของการการอบรม การประชุมวิ ชาการหรือการ
สัมมนาในรูป แบบต าง ๆ ซึ่ งการจั ดประชุมวิช าการในปั จ จุบั น นั บ เป็ น เครื่องมือหนึ่ งที่ ได รับ ความนิ ย ม
อยางแพรหลายในการสงเสริม แลกเปลี่ยนความรูในการพัฒนา “คน” ที่เป็นกําลังหลักขององค์กร ทั้งนี้
แต ล ะหน ว ยงานต างก็ เลื อ กสรรรู ป แบบของการประชุ ม วิ ช าการ หรื อ การจั ด สั ม มนาที่ เหมาะสมกั บ
ลักษณะงาน บริบทขององค์กรและการพัฒนาองค์กร ตลอดจนหัวขอเรื่องตองเป็นการสงเริมและพัฒนา
“คน” เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนความรู แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ์ ระหวางบุคคลากรในองค์กร
และนอกองค์กร นั่นเอง
ในปั จ จุบั น การจั ดสัมมนา (Seminar) หรือการประชุมวิช าการ (Conference) เป็ น กิ จ กรรม
รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการไดมาซึ่งความรู ประสบการณ์ ซึ่งนับวาเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสูงสุดในการสราง
องค์ความรูใหม ๆ แกบุคลากรของหนวยงาน โดยใชการประชุม พบปะ พูดคุย บรรยาย อภิปรายหรือ
การระดมสมอง โดยมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู เชี่ ย วชาญ และผู เข าฟั งสั ม มนา ได มี โอกาสในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ซึ่งกัน และกั น เพื่ อเป็ น การหาข อสรุป และนํ าข อมู ล ที่ ได จากการสั มมนาหรือการประชุ ม
วิชาการไปใช ในการแก ปั ญ หาขององค์ กร และเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาองค์ กรให ส ามารถอยู รอดใน
สภาวะการณ์ แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังถือเป็นการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไปภายนอก
องค์กรใหไดรับความรู และประสบการณ์จากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะมีการจัดประชุมวิชาการ
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงไดกําหนดใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ขึ้น
เป็นประจําทุกป เพื่อใหบุคลากรภายในสถาบัน และบุคลากรภายนอกสถาบันทั้งหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไดเขารวมฟังและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ กอกําเนิดขึ้นจากพระราชดําริอันกวางไกล และพระมหา
กรุณ าธิคุณ ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชฯ ที่ ทรงห ว งใยประเทศชาติ ที่ต อ ง
เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงไดกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 ดวยความชวยเหลือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for
International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรั ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ งานฝึ กอบรม
สวนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และงานสอนสวนหนึ่งของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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มาเป็น กิจกรรมหนึ่ งของสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ เพื่ อใหสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์
เป็น สถาบั น การศึ กษาที่ มุงผลิตบุ คลากรเพื่ อรองรับ การเปลี่ ยนแปลงและการพั ฒ นาประเทศ ปั จจุบั น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนใน ระดับบัณฑิตศึกษา โดย
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 15 หลักสูตร ปริญญาเอก 9 หลักสูตร ดานการวิจัยมุง เนน การ
สรา งองค์ค วามรู เ พื ่อ ชว ยแกไ ขปัญ หาสํ า คัญ ของสัง คมและประเทศชาติ ดา นการบริ การวิ ช าการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดใหมีการบริการวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ตาง ๆ ในลักษณะการทํ าวิจัย และที่ ป รึกษางานวิจั ยจํ านวนมาก และสถาบั น ฯ ได มีการพั ฒ นาองค์ กร
อยางตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ปรับบทบาทภารกิจ ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
ผู บ ริ ห ารสถาบั น โดยท า นอธิ ก ารบดี ได กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาระยะยาวของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็น
เลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความ
ต อ งการของสั งคม แนวคิ ด สถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผลิ ต กํ าลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพเข า สู
ตลาดแรงงาน ผลิ ตผลงานวิจั ย และให บ ริ การวิ ช าการแก สั งคม ชุ มชน ที่ เป็ น ประโยชน์ ต อการพั ฒ นา
ประเทศ ดังนั้น การสรางความเป็นเลิศทางวิชาการจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา
ให ต อบสนองต อ การพั ฒ นาประเทศ การสร า งความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการจะเป็ น กลไกสํ า คั ญ ใน
การขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้นสถาบันจึงมีการกําหนดใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของ
สถาบันขึ้นทุกป เพื่อใหบุคคลจากหนวยงานภายใน ภายนอกสถาบัน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเขา
รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไดโดยไมเสียคาใชจาย
การจัด ประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ เนื่ องในวัน คล ายวัน สถาปนาสถาบัน บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ กําหนดใหจัดขึ้น ในวัน ที่ 1 เมษายนของทุ กป ถื อเป็น กิจกรรมทางวิชาการหลักกิ จกรรมหนึ่ งที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดใหมีขึ้นเป็นประจําอยางตอเนื่อง เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ นั ก วิ ช าการ ทั้ งภายในและภายนอกสถาบั น เพื่ อ เป็ น เวที ให เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู
ทางวิชาการ และนําเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในชวงที่ผานมาที่จะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ การจั ดประชุ ม วิ ช าการได รั บ จั ดสรรเงิน งบประมาณสํ าหรับ การจั ด ประชุ มวิ ช าการ
ระดั บ ชาติ จากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น และสถาบั น ฯ ได ม อบหมายให สํ า นั ก วิ จั ย เป็ น ผู ดํ าเนิ น การ
จัดประชุ มวิช าการอยางตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบั น ซึ่งนับ เป็นป ที่ 9 โดยมีการกําหนด
หัวขอหลักของงานประชุมวิชาการ (Theme) ใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารการพัฒนา และการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการประชุมวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
จากการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลงานทางวิชาการที่จะรวมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ เป็นผลงานที่ไดผานการอานประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิและจะไดรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการดังกลาวในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดไวในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
(E-Proceedings) และเผยแพรประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสํานักวิจัย ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกลาว
ผูเขียนสามารถใชผลงานดังกลาวในการขอตําแหนงทางวิชาการ และนับเป็นภาระงานไดอีกชองทางหนึ่ง
ดังนั้ น ในการจัดประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติ สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ จึ งมีภ ารกิ จหลั กที่ ต อง
ดําเนินการ 2 สวน ไดแก (1) การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และ (2) การจัด ทํา รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (E-Proceedings) เพื่อเผยแพร
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ตารางที่ 1.1 สถิติจํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2551-2560
ป

ชื่อ Themes การประชุมวิชาการ

จํานวนผูเขารวมประชุม
วิชาการ
ภาคเชา

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

การพัฒนาประเทศไทยสูการเป็นสังคมแหงการเรียนรู
ฝาวิกฤตประเทศไทย : ทางเลือกสูสังคมไทย
สรางปัญญาสูสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ําในสังคม
ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแขงขัน :
ความทาทายของสังคมไทย
พรมแดนใหมของการบริหารการพัฒนา
พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน
พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
นิดา ๕ ทศวรรษ กับการพัฒนาอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:
จากปรัชญาสูการปฏิบัติ

ภาคบาย

1,254
1,635
887
802
928

941
1,251
665
665
730

1,091
1,079

737
1,064

1,240
1,321

986
1,072

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไดแบงกิจกรรมหลัก
ออกเป็น 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมภาคเชา ไดแก การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ
(2) กิจกรรมภาคบ าย จะเป็ น การดําเนิน การจั ดกิจกรรมโดยคณะ วิทยาลัยที่ เปิ ดการเรียนการสอนใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ 12 สาขาวิชา เพื่อ
มุงนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภายใน และเชิญผูทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงจากภายนอกรวม
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการรวมกับกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชา โดยกําหนดเป็นรูปแบบ Round
Table เน นการเป็ น Action Based, Action Paper เป็ นการนํ าเอาทฤษฎี ไปสู การปฏิ บั ติ จริ ง ปั ญ หาจริ ง
ของประชาชนมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแกไขอยางไร เพื่ อใหเกิดองค์ความรูใหม ทั้งขอเสนอแนะ
ในแนวทางการพัฒนา ทฤษฎีที่ตอเนื่องกับขอเสนอแนะในแนวทางของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ งกระบวนการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ของสถาบั น
ตลอดจนการกํ า หนดหั ว ขอหลั ก (Theme) การประชุ มวิช าการให มีความน าสนใจ และสอดคล องกั บ
บริ บ ทของสั งคมในด า นการบริ ห ารการพั ฒ นา รวมถึ งการเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามสามารถในการ
ถายทอดองค์ความรู ตลอดจนการแนวทางการประชาสัมพันธ์ลวนสงผลตอความสนใจเขารวมประชุม
วิชาการ ใหมีจํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการตามเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว หรือเพื่อใหมีจํานวน
ผูเขารวมประชุมวิชการเพิ่มมากขึ้นทุกป ตลอดจนมีผลประเมินผลระดับความพึงพอใจตอการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ ใหอยูใ นระดับมากถึงมากที่สุดดวย
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จากความสําเร็จในการจัดประชุมวิชาการดังกลาว จึงเป็นที่มาของการเก็บรวบรวมองค์ความรู
และประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ เพื่อเป็นการถายทอดความรู
ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อให
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของภายในหนวยงาน และภายในสถาบัน สามารถนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
จัดประชุมวิชาการ หรือนําไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของผูสนใจจาก
หนวยงานอื่น ๆ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อใชเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. เพื่ อให ผูป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกับ การจั ดการประชุ มวิชาการ ทราบขั้ น ตอน วิธีป ฏิ บั ติ รวมถึ ง
กฎระเบียบที่ถูกตองในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
3. เพื่อเสนอขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. เพื่อเป็ น แนวทางในการศึกษาสําหรับ ผูที่ไดรับ มอบหมายภาระงานใหม ในการจัด การจั ด
ประชุมวิชาการ และผูสนใจทั่วไป
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป็นแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อใหการดําเนิน
การจัดประชุมวิชาการถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นการกําหนดมาตรฐานของงาน และเป็นแนวปฏิบัติเมื่อเกิดการหมุนเวียนผูปฏิบัติงาน
ทดแทนกันในอนาคต
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
คู มื อ การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิ ช าการ ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เลมนี้เนนศึกษาแนวปฏิบัติ ขั้นตอน เทคนิค และวิธีการดําเนินงานการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการดําเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใตขอบังคับของสถาบัน
บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว าด ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารจั ด ประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ
ตลอดจนประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง อัตราการเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2558 และรวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุ มระหวางประเทศ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยคู มือเล มนี้ เป็ น คู มือที่ ใช ในการดํ าเนิ น การจั ด
ประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เทานั้น หนวยงานอื่นหรือผูสนใจทั่วไปที่จะนําคูมือดังกลาวไปเป็นแนวทางในการศึกษาอาจจะตองปรับ
รูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของหนวยงานหรือองค์กรของทานตอไป
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1.5 นิยามศัพท
ศัพท์ที่ใชในคูมือ “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีดังนี้
“สถาบันฯ” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ มี ห น า ที่ ดํ าเนิ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการของสถาบั น โดยให มีก ารนํ าเสนอ
ผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการของทุ ก คณะ กํ าหนดสารั ต ถะทั้ งหั ว ข อ หลั กและหั ว ข อรองตามสาขาที่ มี
การเรียนการสอน และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อฃวยดําเนินงานของคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
“คณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา” หมายถึง คณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา โดยแบ ง
ออกเป็น 12 สาขาวิชา โดยใหคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา มีหนาที่ในการจัดหาบทความภายใน
และภายนอกสถาบัน เพื่ อรวมนํ าเสนอในงานประชุ มวิชาการระดั บ ชาติ ของสถาบั น ฯ จัดหาผู ป ระเมิ น
บทความ ดําเนินการจัดประชุมวิชาการกลุมยอยของแตละสาขาวิชา
“กองบรรณาธิการฯ” หมายถึง กองบรรณาธิการสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนาที่ตรวจสอบการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ของแตละสาขาวิชา
“ท.ค.อ.” หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก
“ท.ค.อ. วิจัย” หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก การวิจัยและบริการวิชาการ
“การประชุมวิชาการ” หมายถึง การประชุ มที่ เป็ น การให ความรู โดยการแลกเปลี่ย นความรู
ความคิดเห็นและประสบการณ์ การนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ การศึกษาคนควาวิชาการ
และการถายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูใหแกผูเขารวมประชุม เผยแพรองค์ความรูจากการศึกษาวิจัย
หรื อ ผลงานทางวิ ช าการ รวมทั้ งการสร างเครื อ ข ายทางวิ ช าการและส งเสริ ม การนํ า ความรู จ ากการ
ศึกษาวิจัยไปใชประโยชน์
“งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิช าการและบทความฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ไดรับ การตีพิ มพ์ ในรายงานสื บ เนื่ องจากการ
ประชุ มวิ ชาการ (Proceedings) ระดั บ ชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจั ดทํ ารายงาน หรือคณะกรรมการจั ด
ประชุมวิชาการ ประกอบดวยศาสตราจารย์ หรือผูทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณ วุฒิ ที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศไมนอยกวา รอยละ 25
“บทความวิชาการ” หมายถึง ผลงานที่จัดทํา/เขียนขึ้น และไดรับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสาร
ทางวิชาการ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ และ
มีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะ
ทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน
“บทความวิจัย” หมายถึง บทความที่เป็นผลงานตอเนื่องจากงานวิจัย เป็นบทความที่ประมวล
สรุป กระบวนการวิ จั ย ให มีความกระชั บ และสั้ น เพื่ อการตี พิม พ์ เผยแพร ในวารสารวิ ช าการ หรือในสื่ อ
สิ่ งพิ ม พ์ และ Proceedings ในงานประชุ ม วิ ช าการ และต อ งเป็ น บทความที่ ผ านการกลั่ น กรองและ
ตรวจสอบเนื้อหาความถูกตองจากผูทรงคุณวุฒิ
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บทที่ 2
โครงสรางการบริหารจัดการ และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเรื่อง “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เนื้อหาในบทนี้ ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักวิจัย
บทบาทและภารกิจสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
บทความหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัติของตําแหนง
คุณภาพ ความยุงยากและความซับซอนของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ความรูความสามารถที่จําเป็นสําหรับตําแหนง

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักวิจัย
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสํานักหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นพรอมกับคณะและสํานักอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสํานักวิจัย (1) เพื่อ
ตองการใหเป็นศูนย์กลางของการวิจัย (2) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ (3) เพื่อใหมีการสนับสนุน
และพัฒนางานวิจัยของสถาบัน (4) เพื่อการบริการวิชาการ การบริการดานแหลงทุนวิจัย โดยใหสํานักวิจัย
ดําเนินการดังตอไปนี้ (คําสั่ง สพบ.ที่ 298/2529 ลงวันที่ 26 กันยายน 2529)
วางนโยบายและแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของสถาบันรัฐบาลและสังคม
สงเสริม กํากับ ควบคุม และสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน
ประสานงานและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อใหทุนสงเสริมงานวิจัย
ใหบริการสนับสนุนงานวิจัยแกคณะ และสํานักอื่น
รับผิดชอบงานวิจัยของสถาบันตามที่สถาบันและ/หรือที่คณะกรรมการประจําสํานักมอบหมาย
ดําเนินงานวิจัยตามโครงการวิจัยของสถาบันที่ไดรับงบประมาณแผนดิน และที่ไดรับงบประมาณ
จากแหลงอื่น ๆ
7. จัดหาเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสงเสริมงานวิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น
8. จัดหาผูวิจัยประจําโครงการ
9. ประมวลขอมูล เอกสาร และผลงานวิจัยของสถาบัน และเป็นหนวยงานเจาของเรื่องในการติดตอ
กับหนวยงานเกี่ยวกับงานวิจัย
10. จัดสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายงานการประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก ครั้งที่ 19/2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 ได
กําหนดใหสํานักวิจัยปรับบทบาทเป็นหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย และในการประชุมสภา
สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ครั้ งที่ 5/2555 วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2555 อนุ มัติ ให สํ า นั ก วิ จั ย
ปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสํานักวิจัย เพื่อสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย โดยอนุมัติใหจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยภายใตกองงานวิจัย สํานักวิจัย จํานวน 12 ศูนย์ ประกอบดวย (1) ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบ
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ราชการและการประเมิ น ผลโครงการภาครั ฐ (2) ศู น ย์ วิ จั ย อุ ตสาหกรรมการท องเที่ ย ว (3) ศู น ย์ วิ จั ย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4) ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด (5) ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (6)
ศูนย์วิจัยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (7) ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลี่อมล้ํา
ในสังคม (8) ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกรอน (9) ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ (10) ศูนย์วิจัยปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด (11) ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย (12) ศูนยฺวิจัยขีดความสามารถในการ
แขงขัน
พันธกิจ สํานักวิจัยไดกําหนดภารกิจหลัก 6 ดาน คือ
1. การผลิตผลงานวิจัยทางดานพัฒนบริหารศาสตร์
2. การประสานงานสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
3. การบริการวิชาการ การเผยแพรขอมูลขาวสารผลงานวิจัย และงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ
4. จั ดทํ าวารสารทางวิ ชาการของสถาบั น รวมทั้ งส งเสริ มสนั บสนุ นการจั ดทํ าวารสารภายใน
สถาบัน
5. การเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของสถาบัน
6. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
จากการวิเคราะห์ SWOT สํานักวิจัยไดนํามาเป็นแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสํานักวิจัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ไดเสนอไวเป็นยุทธศาสตร์ 3 ดาน คือ
1. ยุทธศาสตร์การใหบริการงานวิจัยแกสังคม
2. ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาการใหบริการ
3. ยุทธศาสตร์การสรางความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
วิสัยทัศน
“มุงสูความเป็นเลิศทางดานการวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค”
ปรัชญาการดําเนินงาน
ดําเนินงานโดยมุงเนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณ
การวิจัย เพื่อดํารงไวซึ่งความเป็นผูนําในการวิจัยดานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 บทบาทและภารกิจสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
2.2.1 บทบาทหนาที่สํานักวิจัย
สํานักวิจัยเป็นหนวยงานระดับเดียวกับคณะ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) สงเสริมใหคณาจารย์ ขาราชการของสถาบันไดมีการทําวิจัยประเภทตาง ๆ ทั้งการ
วิจัยประเภทพื้นฐานและการประยุกต์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของสถาบัน งบประมาณแผนดิน
และเงินสนับสนุนจากแหลงภายนอก เพื่อพัฒนาใหการวิจัยเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบัน
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(2) ส งเสริ มให มีการทํ าวิ จัย เพื่ อนํ าไปใชป ระโยชน์ ในทางนโยบายและการปฏิบัติให
เกิดผลดีแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใหสถาบันมีสวนรวมในการชี้นํา แกปัญหา หรือหาแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศในระดับตาง ๆ
(3) สนับ สนุนใหมีการทําวิจัยที่เป็นโครงการของสถาบัน ที่ใหบุคลากรจากคณะและ
สํานักตาง ๆ มารวมกันดําเนินงาน
(4) สงเสริมใหมีการบริการทางวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
(5) พัฒ นาประสิทธิภ าพการจัดการบริห ารของสํานักวิจัย การพัฒ นาบุคลากรและ
การนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานของสํานักวิจัยมีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยมีผูบริหารสํานักวิจัย ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักวิจัย ผูบริหารสํานักไดมาโดยการแตงตั้งจากผูบริหารระดั บสูงของสถาบันฯ และมี
คณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาและชวยในการบริหารงานของสํานักใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจําสํานัก มีอํานาจและหนาที่เป็นที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตาง ๆ แกผูอํานวยการในกิจการของสํานัก และวางระเบียบปฏิบัติภายในสํานักดวยความ
เห็นชอบของสภาสถาบัน
(2) คณะกรรมการบริ ห ารวารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ มี อํานาจและหน าที่ กํ า หนด
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดทําวารสารใหสอดคลองกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเปาหมายของสถาบัน
กํากับดานคุณภาพของวารสารใหเป็นไปตามมาตรฐานสากล ใหความเห็นชอบแผนงานการจัดทําวารสาร
และงบประมาณรายรับ – รายจายประจําป
(3) คณะกรรมการนโยบายและบริห ารการวิจัย ของสถาบัน มีหนาที่กําหนดทิ ศทาง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย ของสถาบั น ให ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ เป า หมาย และ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันและยุทธศาสตร์ชาติ กํากับและติดตามผลการดําเนินงานดานคุณภาพของงานวิจัย
และกําหนดมาตรฐานงานวิจัยของสถาบัน สงเสริมและพัฒนาอาจารย์ในดานการวิจัย กําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการกองทุนวิจัย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนวิจัย ใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย และกรอบวงเงินงบประมาณการวิจัยของสถาบัน ใหความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงาน พรอมทั้งงบประมาณรายรับ-รายจายประจําปของกองทุนวิจัย รายงานผลการดําเนินงาน
ตอสภาสถาบัน
(4) คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย ซึ่งมีจํานวน 2 กองทุน คือ กองทุนสงเสริม
งานวิ จั ย มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อส ง เสริ ม งานวิ จั ย ของสถาบั น และกองทุ น ส งเสริ มและพั ฒ นางานวิ จั ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบัน
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2.2.2 การบริหารงานบุคคลสํานักวิจัย แบงบุคลากรของสํานักออกเป็น 2 ฝาย ดังนี้
ฝายวิชาการ ประกอบดวย
(1) อาจารย เนื่องจากสํานักวิจัยไมมีตําแหนงอาจารย์ประจําเหมือนคณะ สํานักอื่น ๆ
จํ า เป็ น ต อ งอาศั ย อาจารย์ จ ากคณะ วิ ท ยาลั ย สํ า นั ก ต า ง ๆ ภายในสถาบั น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
รักงานวิจัย และสนใจมาปฏิบัติงานวิจัยที่สํานักวิจัย ตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากสถาบัน หรือ
เป็นอาจารย์อัตราจางของสํานักวิจัยเป็นครั้งคราว เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานโครงการวิจัยตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักวิจัย
(2) นักวิจัย มีหนาที่ปฏิบัติงานวิจัยตามนโยบายรัฐ แผนงานวิจัยแหงชาติ แผนงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนงานวิจัยของสํานักวิจัยและปฏิบัติงานวิจัยโครงการพิเศษ หรือ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพรความรู และเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หรือตามที่
หนวยงานตาง ๆ ขอความรวมมือ
ฝายธุรการ ประกอบดวย
(1) เลขานุการสํานักวิจัย มีหนาที่รับผิดชอบงานภายในสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
ตามนโยบายของสํานักวิจัย และตามแนวทางของกฎหมาย เชน ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด นอกจากนี้ยังมีหนาที่
รับผิดชอบอํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร อาจารย์ และนักวิจัยของสํานักวิจัย ในดานการใหบริ การ
ทางวิชาการ การดําเนินการวิจัย รวมตลอดถึงการติดตอใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานราชการ
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภาระหนาที่
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2550 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย และ
กํ าหนดภาระงานย อยของแต ละกลุมงานตามโครงสรางใหม นั้ น ต อมาที่ ป ระชุ มสภาสถาบั นฯ ครั้ งที่
3/2550 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดมีมติใหแบงสวนราชการสํานักวิจัยเป็น 4 กลุมงาน ดังนี้
(1) กลุมงานบริหารและธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานบุคคล
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานติดตามและประเมินผล
- งานประกันคุณภาพ
- งานพิมพ์
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(2) กลุมงานการเงินและพัสดุ
- งานงบประมาณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
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(3) กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย
- งานกองทุนสงเสริมงานวิจัย
- งานกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
- งานทุนงบประมาณแผนดิน
(4) กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพรงานวิจัย
- งานจัดประชุม/สัมมนา
- งานวารสารสถาบัน/งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสาร

10

ภาพที่ 2.1 โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักวิจยั

11

ภาพ 2.2 โครงสรางอัตรากําลัง

12

ภาพที่ 2.3 โครงสรางการแบงสวนงานภายในกลุมงานเผยแพรงานวิชาการ สํานักวิจัย
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2.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ เป็นกลุมงานหนึ่งของสํานั กวิจัย ที่ มีบทบาทดานการเผยแพร
ผลงานวิ ช าการ/ผลงานวิ จั ย ของคณาจารย์ ภ ายในสถาบั น ออกสู ส าธารณะในรู ป แบบต า ง ๆ โดย
ดําเนินการใหสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลอง กับ
ความตองการของสังคม เนื่องจากสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพเขาสู
ตลาดแรงงาน ผลิ ตผลงานวิ จั ย และการให บ ริ การสั ง คม ชุ มชน อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต อการพั ฒ นา
ประเทศชาติ โดยผูเขียนคูมือปฏิบัติงานเป็นผูรับผิดชอบงานใหบริการวิชาการสูสังคม อาทิ การจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การนําเสนอผลงานวิจัย การนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการในเรื่องตาง ๆ ดานพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดํารง
ตํ าแหน งเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ การ รั กษาการในตํ าแหน งหั ว หน ากลุ มงานเผยแพร งาน
วิชาการ โดยมีภารกิจครอบคลุม ดังนี้
2.3.1 งานประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัย ปฎิบัติหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการการจัดกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ์เพื่ อให
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ
การจัดสัมมนาวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(2) ประสานงานกับบริษัทออกแบบเพื่อจัดทําโปสเตอร์ ไวนิล และสื่อโฆษณาทุกชนิด
พรอมควบคุม กํากับการออกแบบใหเป็น ไปตามแนวคิดหลั กของการจัดประชุ มวิชาการระดับ ชาติ /
นานาชาติ หรือการจัดสัมมนาในเรื่องตาง ๆ พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสื่อตาง ๆ กอน
การเผยแพรประชาสัมพันธ์
(3) กํากับ ตรวจสอบการรวบรวมขอมูล แหลงทุนงานวิจัย รวมถึงผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ อาทิ จดหมายขาว
NIDA Research New รายไตรมาส บอร์ ด ข า วประชาสั ม พั น ธ์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ
Facebook (แลวแตกรณี) ตลอดจนการเปิดเวทีเพื่อรวมนําเสนอผลงานวิชาการผานงานประชุมวิชาการ
หรือในการจัดงานสัมมนา
(4) จัดทําจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสงผานระบบ Outlook และใชโปรแกรม
Mail Merge ในการทําจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชระบบฐานขอมูลผูเขารวมประชุมวิชาการที่ได
พั ฒ นาไว ข องสํ า นั ก วิ จั ย เลื อ กกลุ ม ผู รั บ บริ ก ารตามความเหมาะสมของหั ว ข อ การประชุ ม วิ ช าการ
(ประชาสัมพันธ์ครั้งละ 100 - 15,000 รายชื่อ) เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกวาง และถึงผูรับ
อยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และทรัพยากรในการดําเนินการ
(5) วิเคราะห์แผนการดําเนิน งานในภาพรวมของกลุมงานเผยแพรผลงานวิช าการ
อาทิ งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการจัดสัมมนา งานวารสารสถาบัน เพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดคลองกับนโยบายของสํานักวิจัยและตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการ
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(6) วิ เ คราะห์ และวางแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ของ
สํานักวิจัย โดยกําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เหมาะสมเขาถึงกลุมเปาหมาย และสามารถ
แขงขันได และแผนการดําเนินงานตองเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาของโครงการ
(7) ประสานงานดานการประชาสัมพันธ์กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนใหการทํางานเป็นไปอยางราบรื่นและเสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
2.3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ/การจัดสัมมนา ปฏิบัติหนาที่ดังนี้
(1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจั ดการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดั บ
นานาชาติ ประกอบด ว ย คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการประจํ า สาขาวิ ช า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจํ า สาขาวิ ช า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง กอง
บรรณาธิ การจั ดทํ า รายงานสืบ เนื่องจากการจัดประชุมวิช าการ คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ์ (ถามี) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
(2) ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โดยจัดทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ ทั้งนี้
ขอมูลจะตองถูกตอง ครบถวน เพื่อใหการประชุมมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และเวลา
ในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
(3) กําหนดเนื้อหาสาระ และขอบเขตของการจัดทําเว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับ
ชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดสัมมนา
(4) ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) เพื่อดําเนินการจัดทําเว็บไซต์
การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ การประชุ มวิ ช าการระดั บ นานาชาติ การจั ดสั มมนาวิ ช าการ พร อม
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และทดสอบการใชงานระบบลงทะเบียนออนไลน์ กอนเผยแพร
(5) เปิดรับลงทะเบียนผูสนใจเขารวมงานประชุมวิชาการ และผูประสงค์จะผูนําเสนอ
บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(6) พิจารณา ตรวจสอบความถูกตองของบทความทางวิชาการที่สงเพื่อรวมนําเสนอ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด พรอมพิจารณาเสนอรายชื่อผูอานประเมินในเบื้องตน เพื่อเป็น
ขอมูลใหผูอํานวยการสํานักวิจัยพิจารณารายชื่อผูอานประเมินตอไป (Peer reviewer) โดยดําเนินการ
สงบทความใหพิจารณาผานทางอีเมล์ หรือจัดสงทางไปรษณีย์
(7) ประสานงานกั บผู บ ริ ห ารหน ว ยงาน คณาจารย์ และเจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ ง านที่
รั บผิ ดชอบด านการจั ดประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ของสถาบั น ในการรั บข อเสนอโครงการ จํ านวน 12
สาขาวิชา เพื่อขอรับทุนการเขียนบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน และ
ติดตามการสงบทความฉบับสมบูรณ์และผลงานตามเกณฑ์การขอรับทุน เพื่อใหการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานที่ กําหนด พร อมตรวจสอบความถู กต องและครบถ ว นของข อ มู ล โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยกําหนด และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนตอไป
(8) ทําหนังสือตอบรับ และหนังสือปฏิเสธผูนํารวมนําเสนอบทความ โดยแบงเป็น
รายกรณี เชน กรณีใหผานโดยไมแกไข ผานแบบมีเงื่อนไข หรือ กรณีไมผานการพิจารณา ทั้งนี้ใหแจง
ผูเขียนบทความทางอีเมล์ลวงหนากอนจะสงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะใหทางไปรษณีย์อีกครั้ง
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(9) ดํ า เนิ น การจั ดทํ า E-Proceedings การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ การประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ โดยการจัดรูปแบบบทความพรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กอนสงให
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิจารณา และดําเนินการรวมบทความ
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ http://rc.nida.ac.th
(10) ดําเนินการจัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ปากกา สมุดฉีก
ราง CD-Proceedings อาหารเครื่องดื่ม และสถานที่สําหรับผูเขารวมประชุมวิชาการ ใหเพียงพอต อ
จํานวนผูเขารวม
(11) กํากับ ดูแล และตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบรอยในทุกกิจกรรมของกลุม
งานเผยแพรผลงานวิชาการ
(12) ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม แบบลงทะเบียน
และแบบฟอร์ มอื่ น ๆ สําหรับการจั ดประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ การจัดประชุ มวิชาการระดั บนานาชาติ
การจัดสัมมนา
(13) รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทําสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดั บชาติ
และการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดสัมมนา NIDA Academic Forum ประจําป จาก
แบบประเมิ น ผล วิ เ คราะห์ ด ว ยโปรแกรม SPSS เพื่ อหาค าเฉลี่ ย ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ
ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ การจัดสัมมนา จัดทําไฟล์นําเสนอดวยโปรแกรม Power point พรอมรายงานสรุปการ
จัดประชุมวิชาการอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพตอผูบริหารสถาบัน ผูบริหารสํานัก คณบดีทุก
คณะ วิ ทยาลั ย ในที่ ป ระชุ ม ทคอ. และที่ ป ระชุ ม ทคอ.วิ จั ย และที่ ป ระชุ มสภาสถาบั น ทราบพร อม
ขอเสนอแนะในการปรับแกไขในการจัดงานครั้งตอไป
(14) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาในการจัดประชุมวิชาการ จัดสัมมนาใหเป็นไปตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด และดูแลความเรียบรอยของงาน
(15) ดํ า เนิ น งานด านการประสานงาน และให ขอมู ล กั บ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายใน และ
ภายนอกสถาบัน เกี่ยวกับรายละเอียด ขอซักถามเรื่องรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ การจัดสัมมนา
ตลอดจนงานดานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
(16) ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนางานดานกระบวนการจัดประชุมวิชาการ การจัด
สัมมนา การจัดทําวารสาร โดยนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินการ การแกไข
ปัญหาและเพื่อเป็นขอมูลในการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหารสํานัก หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดแนวทางการแกไขปัญหาจากการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
(17) ใหคําชี้แจง แนะนํา และถายทอดความรูดานการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
แกบุคลากรของสถาบัน ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน และสรางเครือขายความ
รวมมือระหวาผูประสานงานของแตละคณะในสถาบันและนอกสถาบัน ในการจัดประชุมวิชาการให
สําเร็จลุลวงรวมกัน
(18) ขออนุมัติคาใชจายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโครงการตออธิการบดี
(19) ประสานงานกับคณะ วิทยาลัย ภายในสถาบันเพื่อขอเลขที่บัญชีผูทรงคุ ณวุฒิ
และดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชาไปยังกองคลัง
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2.3.3 งานวารสารสถาบัน/งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสาร
(1) กํากับ ดูแลการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผูเขียนสง
ตนฉบับบทความผานระบบออนไลน์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
(2) กํ า กั บ ควบคุ ม ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ และความถู กตองของต นฉบับบทความ
ให เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ของการส งบทความตี พิ มพ์ ซึ่ งหากบทความ เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานไม ค รบ
ตองประสานงานผูเขียนใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(3) ควบคุม ตรวจความเรียบรอยของการจัดรูปแบบบทความจากสํานักพิมพ์ กอนสง
กองบรรณาธิการตรวจพิสูจน์อักษร และสงใหผูเขียนตรวจพิสูจน์อักษร โดยจัดสงไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์
ใหแกผูสงบทความ
(4) ประสานงานและอํ านวยความสะดวกให คณะกรรมการบริ ห ารวารสาร และ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการของสถาบัน
(5) กํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า ปรึ ก ษาในการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการกองทุ นวารสาร และ
คณะกรรมการนโยบายวารสาร
(6) กํากับ ดูแลการขออนุมัติเบิกจายคาจัดพิมพ์วารสารใหสํานักพิมพ์ และคาตอบแทน
คณะกรรมการกองทุนวารสาร กองบรรณาธิการและคาใชจายตางๆ อันเนื่องจาการดําเนินงาน
(7) กํ ากั บดู แล ให คํ าปรึ กษา และตรวจสอบการออกหนั ง สื อ ราชการภายในและ
ภายนอกสถาบันของงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ใหมีความถูกตอง เหมาะสมในการใชภาษา
(8) กํากับ และตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําวาระการประชุม และรายงานการ
ประชุมของงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
(9) กํ า กั บ ควบคุ ม การจั ดหาผู ป ระเมิ น บทความจากฐานข อมู ล ผู ป ระเมิ น ผลงาน
วิชาการ ในเบื้องตน เพื่อเสนอรายชื่อผูอานประเมินบทความใหกองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร์พิจารณาตอไป
(10) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาการติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิในการอานประเมิน
บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
(11) กํากับดูแล ตรวจสอบการออกวารสารใหตรงตามกําหนดระยะเวลา และการนํา
บทความขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต์ตรงตามกําหนด
(12) ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานตาง ๆ ในการจัดทําวารสาร
จํานวน 15 วารสาร
2.4 คุณภาพ ความยุงยากและความซับซอนของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหนากลุ มงานเผยแพรผลงานวิชาการ เป็นงานที่ตองให
ความสําคัญ ดังนี้
2.4.1 คุณภาพและความถูกตองของงาน
กระบวนงานของกลุมงานเผยแพรผลงานวิชาการตองมีการจัดการและบริหารเวลาให
ดําเนินการเสร็จภายในกําหนด เนื่องจากงานดังกลาวเป็น งานที่สงผลกระทบตอผูรับบริการ อาทิเชน
กระบวนการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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(E-Proceedings) รวมถึ ง บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ และวารสาร NIDA Case
Research Journal ซึ่งงานดังกลาวมีผลตอเนื่องกับการขอผลงานทางวิชาการ และการนับภาระงานทาง
วิ ช าการของผูรับบริการ จึงจําเป็นต องดํ าเนิ นการ และมีการกํากั บ ตรวจสอบและแก ไขปั ญ หาให กั บ
ผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และมีความถูกตองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
อยางครบถวน ดังนั้นในฐานะผูปฏิบัติงานตองรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตรวจสอบความถูกตอง ให
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบในการบริหารงานตาง ๆ ซึ่งจําเป็นตองอาศัยความรู ความสามารถ
และประสบการณ์ในการดําเนินงานในดานการตัดสินใจ และการแกไขปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง
การดํ าเนิ นงาน รวมทั้ งการให คํ า ปรึ ก ษาแก ผู รั บ บริ การเพื่ อให ได รั บประโยชน์ และความพึ งพอใจจาก
การบริการสูงสุด
2.4.2 ความยุงยากและซับซอนของงาน
งานเผยแพรผลงานทางวิชาการ จะมีการใหบริการทางวิชาการโดยการนําเสนอผลงาน
ของคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และการเผยแพรผลงานในรูปแบบ ของการ
ตีพิมพ์ในวารสาร และ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (E-Proceedings) ดังนี้
(1) งานวารสาร และการเผยแพร Proceedings เป็ น งานที่ มี ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และ
รายละเอียดในการดําเนินงานคอนขางมาก โดยแตละขั้นตอนตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และดําเนินการหรือแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น เชน การ
วิเคราะห์ผลการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ตรวจสอบความซ้ําซอนของการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ตรวจสอบความครบถ ว นและถู ก ต อ งของรู ป แบบบทความ ตลอดจนแบบตอบรั บ การตี พิ ม พ์ การ
ประสานงานกับผูสงผลงานทางวิชาการ รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงาน
ซึ่งลวนตองดําเนินการใหเป็นไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งหมด และตองคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งในปัจจุบันพบวามีการนําผลงานเดิมมาเผยแพรซ้ําซอน โดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ เรื่ อ งเพี ย งเล็ ก น อ ยซึ่ ง หากไม มี ก ารตรวจสอบจะส ง ผลกระทบต อ ภาพลั ก ษณะของ
สํานักวิจัย และมีปัญหาในการตี พิมพ์ซ้ําซ อน หากมีการตอบรับ การเผยแพรผลงานไปแลวจะส งผล
กระทบตอการนับภาระงานของคณาจารย์ ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกลาวจะแกไขปัญหาไดยาก จึงตองมีการ
ตรวจสอบปองกันตั้งแตกระบวนการแรกกอนการตอบรับพิจารณาติพิมพ์ หรือเผยแพรใน Proceedings
ทั้งนี้ตองอาศัยความรูความสามารถอื่นนอกเหนือจากความรูในงาน เชน ความรูดานการทําวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย การจัดรูปแบบบทความ การตรวจการอางอิง การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) งานประชาสั ม พั น ธ์ ทํ า หน า ที่ ร วบรวมข อ มู ล ข า วสาร รู ป ถ า ย พร อ มทั้ ง
ประสานงานกั บ คณาจารย์ ภ ายใน เพื่ อ ขอรายละเอี ย ดเนื้ อ หาในการทํ า ข า วประชาสั ม พั น ธ์ การ
ดําเนินการตองอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์การเขียนขาว สรุปเนื้อหาขาวสารใหครบคลุม ครบถวน
และตองมีอาศัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการเผยแพรทุกครั้ง โดยมีการเผยแพรขาวสาร
ออกสูสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน NIDA Research New รายไตรมาส บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข า วสาร การส งข าวสารผ านทางกลุ มงานสื่ อสารองค์ การเพื่ อประชาสั มพั นธ์ ผ านช องทางอื่ น ๆ อาทิ
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หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อออนไลน์ เพื่อใหขาวสารงานวิจัยและการจัดงานดานการบริ การวิชาการของ
สํานักวิจัยเป็นที่รูจักและสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในวงกวางตอไป
(3) ศึกษาขอมูล และรวมเป็นทีมงานคุณภาพของสํานัก เพื่อนําพาใหสํานักกาวไปสู
การเป็นหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO โดยการจัดทําคูมือการดําเนินงาน และ Flow
Chat ในกระบวนการทํางานของการจัดประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ การจัดสัมมนา และการจัดทําวารสารอยางมีมาตรฐาน เพื่อใชเป็นแนวทางในการทํางาน
และรวมวิเคราะห์บริบทขององค์กร บริบทสํานัก และความเสี่ยงของสํานัก และกลุมงานเผยแพรผลงาน
วิชาการ วิเคราะห์ผูมีสวนไดสวนเสียและจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ประเมิน เพื่อใหสํานักไดรับการรับรอง ISO เนื่องจากสํานักวิจัยอยูระหวางดําเนินการเพื่อขอรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
2.5 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ การจัดสัมมนาตางๆ
ความรูค วามเขาใจในระเบียบ ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ
มีความสามารถในการเขียนโครงการ แผนงาน แผนกิจกรรมตางๆ
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร์ (Word/
Excel/ PowerPoint) เครื่องสงโทรสาร เครื่องสแกน และเครื่องถายเอกสาร
ความรูความสามารถในการศึกษาขอมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
ความรู ค วามสามารถในการติ ด ต อ ประสานงาน เทคนิ ค การเจรจาต อ รอง และการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์
มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจพิสูจน์อักษร และการเขียนรายการอางอิงบทความ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การจัดประชุมประวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย 7 สวน ประกอบดวย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมวิชาการ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการ
วิธีการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงื่อนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง และสิ่งที่ควรดําเนินในการปฏิบัติงาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่
1 เมษายน ของทุ กป ถือเป็ นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่ งที่ สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร์
จัดใหมีขึ้นเป็นประจําอยางตอเนื่อง เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ และการนําเสนอ
ผลการศึกษาของงานวิจัยในชวงที่ผานมาที่จะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาสังคม และประเทศ การประชุม
วิชาการดังกลาวมีกําหนดการจัดกิจกรรม 1 วัน โดยแบงการดําเนินกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมภาคเชา
และกิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการในภาคบาย โดยกิจกรรมในภาคเชา อาทิ การปาฐกถาทาง
วิชาการ การอภิปรายรวมโดยผูทรงคุณวุฒิ สวนกิจกรรมในภาคบายเป็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในรูป แบบ Round Table โดยเน นการเป็ น Action Based, Action Paper เป็ นการนํ าเอาทฤษฎี ไปสู การ
ปฏิบัติจริง และมีผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกสถาบันรวมทําหนาที่เป็นผูวิพากษ์
บทความ (discussant) โดยการใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ซี่ง
จะเป็นประโยชน์แกผูนําเสนอบทความ และผูเขารวมประชุมวิชาการ โดยแบงกลุมสําหรับการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดั บชาติ สถาบันบั ณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร์ออกเป็ น 12 กลุ ม
สาขาวิช า ประกอบดวย 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยที่ เปิด การเรียนการสอน ของสถาบัน บั ณฑิ ต พัฒ นบริหารศาสตร์
3.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมวิชาการ
3.1.1 ความหมายของการจัดสัมมนาและการจัดประชุมวิชาการ
สัมมนา เป็นศัพท์บัญญัติทางวิชาการที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาไดบัญญัติขึ้นมา
จากคําวา สํ + มน แปลวา รวมใจ แทนศัพท์ทางภาษาอังกฤษวา “Seminar” (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน,
2530: 809-810) และมีผูใหคํานิยามและทัศนตาง ๆ ของการจัดสัมมนา และการจัดประชุมวิชาการไว
ดังนี้
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ประชุม โพธิกุล (2539: 95) ไดใหความหมายวา สัมมนาเป็นการประชุมของผูที่ปฏิบัติงานอยาง
เดีย วกั น หรือคลายคลึ งกั น เพื่ อรว มแสดงความคิ ดเห็ น และหาหนทางปฏิ บั ติในการแกปั ญ หารว มกั น
ทุกคนที่เขารวมประชุมสัมมนาตองชวยกันแสดงความคิดเห็น ปกติจะเป็นบรรยายใหความรูพื้นฐานใน
หัวขอสัมมนากอนแลวแบงกลุมยอย จากนั้นนําผลการอภิปรายของกลุมยอยเสนอตอที่ประชุมใหญ
นิ รั น ดร์ จุ ล ทรั พ ย์ (2550: 269) ให ค วามหมายการประชุ ม วิ ช าการ หรื อ การสั ม มนาว า การ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลของการประชุมวิชาการ
หรือการสัมมนาถือวาเป็นเพียงขอเสนอแนะ ผูเกี่ยวของจะนําไปปฏิบัติหรือไมก็ได
วรวรรธน์ ศรียาภัย (2554 : 4-5) ใหความหมายของการประชุมสัมมนาไววา เป็นการใหความรู
และจัดใหมีการสนทนากันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการเชิญผูอภิปรายหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญขึ้นบรรยายเพื่อเป็นขอมูลในเบื้องตน แลวเปิดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูรวม
ประชุ มอี ก ครั้งหนึ่ ง ทั้ งนี้ ความคิ ดเห็ น ที่ ได นั้ น ต องเป็ น ที่ ย อมรั บ จากผู เชี่ ย วชาญ หากผู เชี่ ย วชาญเห็ น
ขอบกพรองก็จะมีขอเสนอแนะ หรือขอแนะนําใหเพิ่มเติม
สมิต สัชฌุกร (2543 : 21) กลาววา การประชุมสัมมนา คือ การที่บุคคลกลุมหนึ่งมารวมประชุม
โดยการนําของผูเชี่ยวชาญในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่มุงจะพิจารณา โดยนํา
เอาประสบการณ์เดิมมาสรางแนวปฏิบัติใหม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใหแกผูเขารวมสัมมนา เพื่อให
สามารถนําเอาความรูไปปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อความกาวหนาใน
ตําแหนงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
รสิ ก า อั ง กู ร (2550 : 3) กล า วว า การประชุ ม วิ ช าการ (Symposium) เป็ น การประชุ ม ที่
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญมารวมบรรยายภายใตหัวขอใหญ มีผูดําเนินการอภิปราย หลังจากนั้นจะมีการ
เปิดโอกาสใหผูฟังรวมซักถามปัญหา การจัดประชุมวิชาการประเภทนี้มักแบงเป็ นหองยอยๆ ในแตล ะ
หัวขอเรื่อง ผูสนในสามารถรวมประชุมไดตามหัวขอที่สนใจ
พฤติพงศ์ เล็กศิริรัตน์ (2550 : 5) ไดกลาวถึง ความหมายของการประชุมสัมมนาไว 2 ประการ
ดั ง นี้ (1) การที่ ค ณะบุ ค คลซึ่ งมี ค วามสนใจร ว มกั น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มาร ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ และความรูซึ่งกันและกันเพื่อหาขอสรุปรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (2) กระบวนการ
เรีย นการสอนซึ่งจัด เป็ น กลุม โดยมี สมาชิ กในกลุมโดย ปกติจะเป็ น นั กศึกษาที่ เรียนในระดั บ สูงมารว ม
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารย์หรือผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา
จากความหมายของการประชุ ม วิ ช าการ และสั ม มนาดั งกล า วข างต น ผู จั ด ทํ าคู มื อ พอสรุ ป
ความหมายของการประชุ มวิ ช าการ และการจัด สั มมนาได วาเป็ น รูป แบบของการประชุ มรว มกั น ของ
กลุมบุคคลที่มีความสนใจในหัวขอการประชุมวิชาการ หรือการสัมมนารวมกัน โดยมีผูทรงคุณวุฒิเป็นผูให
ความรูนํา หรืออภิปรายนําในหัวขอของการประชุม โดยอาจเปิดโอกาสใหมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสามารถเสนอความคิดเห็นรวมกัน โดยอาจมีการแบงกลุมเป็นกลุมยอย ๆ เพื่อนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เป็นการสรางกระบวนการเรียนรูหรือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปัญหารวมกัน โดยการใช
กระบวนการกลุมเป็นตัวสําคัญ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงบทบาทของการมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตยภายใต
เวลาที่เหมาะสม เพื่อสามารถนําแนวทางที่สรุปไดไปใชปฏิบัติในการดํารงชีวิต และใชในการพัฒนางานอีกดวย
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3.1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของการประชุมวิชาการ
นิ รั น ดร์ จุ ล ทรั พ ย์ (2550 : 270) กล าวว า การประชุ ม วิ ช าการหรื อ การจั ด สั ม มนาวิ ช าการ
โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์และเปาหมายทีส่ ําคัญ ดังนี้
1. เพื่ อเพิ่ มพู น และเติ มเต็มความรูความสามารถ ทั กษะประสบการณ์ ดานวิชาการหรือด าน
วิชาชีพแกผูเขารวมประชุมวิชาการโดยตรง
2. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว า งกั น และกั น ของผู เ ข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการ กั บ
ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ วิทยากร ในเรื่องเฉพาะทางนั้น ๆ
3. เพื่อคนหาคําตอบ วิธีการแกปัญหาหรือแนวทางการแกปัญหาในทางปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหได
แนวทางสรุป ประกอบการตัดสินใจ หรือแนวทางแกปัญหา หรือกําหนดนโยบายของหนวยงาน องค์กร
4. เพื่อสรางความตระหนัก หรือกระตุนใหผูเขารวมประชุมวิชาการ นําหลักการหรือวิธการที่ได
เรียนรู หรือแนวทางปฏิบัติไปใชใหเกิดประโยชน์ตอหนาที่และงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตอไป
เปาหมายหลักของการจัดประชุมวิชาการ มีความสําคัญทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตกระบวนการเตรียม
จัดการประชุมวิชาการ โดยเฉพาะการกําหนดหัวขอหลักในการประชุมวิชาการที่นาสนใจ และการคัดเลือก
ทาบทามผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ชื่ อเสี ย งซึ่ งบุ คคลทั่ ว ไปให การสนใจ รวมถึ งขั้ น ตอนกระบวนการจั ดประชุ ม
วิชาการ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูดําเนินรายการ และผูเขารวมประชุมวิชาการ โดยการ
ไดรวมแสดงความคิดเห็ นจนพบขอสรุปของงานประชุมวิช าการที่ เป็ นแนวทางที่ ดี ที่สุ ด ทั้ งนี้ ผูเขารว ม
ประชุมวิชาการทุกคนตองทําหนาที่เป็นทั้งผูรับและผูใหไปพรอม ๆ กันระหวางการประชุมวิชาการ จึงจะ
ทําใหการประชุมวิชาการดังกลาวประสบความสําเร็จ
3.1.3 องคประกอบของการประชุมวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการ หรือการจัดสัมมนาวิชาการเป็นวิธีการประชุม สัมมนา และการสอน
รูปแบบหนึ่งที่มีกลุมคนที่ใหความสนใจมารวมแสดงความคิดเห็น โดยใชหลักการ เหตุผล ประสบการณ์
และความรูตาง ๆ มาเสนอแนะแลกเปลี่ยนเพื่ อประโยชน์รวมกันในการแกไขประเด็นปัญหาตาง ๆ ให
สําเร็ จลุ ล วงด วยดี หรือผู เขาร วมประชุมวิ ชาการนํ าแนวทางที่ ได รับ จากการประชุ มวิช าการ หรือการ
สัมมนาไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาการดําเนินงานของตนเองและองค์กรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบของการจัดประชุมวิชาการ หรือการสัมมนาวิชาการมีองค์ประกอบ 5 ประการ
ดังนี้ (ผล ยาวิชัย, 2553 : 7-12)
1. องคประกอบดานเนื้อหา ไดแก สาระของเรื่องราวที่นํามาจัดลําดับกอนหลังอยางเป็นระบบ
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง หรือชื่อโครงการ นับ วาเป็นปัจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ผูจัดประชุมวิชาการ
ควรจะพิจารณาวาจะเลือกหัวขอหลักในการจัดประชุมวิชาการวาอยางไร จึงจะเกิดประโยชน์ คุมคา และ
เป็นที่นาสนใจสําหรับกลุมเปาหมายของโครงการ เพื่อจะสามารถดึงดูดผูเขารวมประชุมจากหนวยงาน
ตางๆ สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการพิจารณาหัวขอหลักในการจัดประชุมวิชาการ ไดแก
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1.1.1 เป็ น เรื่ อ งที่ ต อ งการศึ ก ษาปั ญ หา เพื่ อหาแนวทางแก ไข อาจเป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ งาน หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ เป็ น ประเด็ น สํ าคั ญ ในสั งคม หรื อ เป็ น ประเด็ น ที่ ต อ งร ว มกั น พั ฒ นา
ประเทศชาติ ทั้งนี้หนวยงานที่จัดงานตองมีองค์ความรูในเรื่องดังกลาวเป็นอยางดี
1.1.2 มีความทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นที่นาสนใจ
1.1.3 เป็ น เรื่องที่ส ามารถกํ าหนดประเด็ นปั ญ หา และสามารถหาแนวทางการ
แกไขปัญหาไดอยางเป็นระบบ
1.1.4 เป็นเรื่องที่ไมกวางและไมแคบจนเกินไป ควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตเฉพาะ
เป็นเรื่องที่สามารถกําหนดปัญหา และการดําเนินการจัดประชุมวิชาการไดอยางชัดเจน
1.2 จุดมุง หมายของการจัดประชุมวิชาการ โดยปกติการจัดประชุมวิชาการมีจุดมุงหมาย
เพื่ อเป็น การฝึกผูเขารวมประชุมวิชาการ หรือนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ์ ไดรับแนวคิดใหม ๆ สามารถนําไปปรับปรุงแกไขพัฒนา
ตนเองและหนวยงานที่รับผิดชอบ เป็นการสรางสรรค์องค์ความรูตอตนเอง สวนรวม และสังคม ซึ่งในการ
จัดประชุมวิชาการผูจัดทําโครงการจําเป็นตองเขียนจุดมุงหมายของการจัดประชุมวิชาการไวอยางชัดเจน
เพื่อใหคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ผูเขารวมประชุมวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเขาใจจุดมุงหมายของการจัดประชุมวิชาการ และสามารถเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการประชุมวิชาการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการเขียนจุดมุงหมายมักจะกําหนด
จุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เพื่อศึกษาและสํารวจปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยูในความสนใจ
เพื่อใหไดวิธีการหรือแนวทางในการแกปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องที่มีความจําเป็นเรงดวน
เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนผลของการศึกษาคนควาวิจัยระหวางผูเขารวมประชุม
และผูทรงคุณวุฒิ
1.2.5 เพื่อรวมพิจารณาหาขอสรุปผลการศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3 กําหนดการประชุมวิชาการ นับเป็นเรื่องที่จําเป็นประการหนึ่งที่ผูจัดประชุมวิชาการ
ตองมีการวางแผนกําหนดการ ชวงเวลาในการดําเนินการของการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งกําหนดการประชุม
วิชาการควรตองระบุสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อเรื่องประชุมวิชาการ
วัน เดือน ป ที่จัดประชุมวิชาการ
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

กํ า หนดการจั ดประชุ มวิ ช าการ จะเป็ น ข อ มู ล ที่ ช ว ยให ผู เข าร ว มประชุ ม วิ ช าการหรื อ
ผูเกี่ยวของไดเตรียมตัวสําหรับการเขารวมประชุมวิชาการ ไมวาจะเป็นเรื่องของแนวคิด ความรูที่ตองการ
จะได จ ากกการประชุ มวิช าการ การเตรีย มเอกสารที่ เกี่ย วข อง การเตรีย มการวางแผนในการจัดเวลา
สําหรับการไปรวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเตรียมตัวในการเดินทาง เป็นตน
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1.4 ผลที่ไดจากการประชุมวิชาการ เป็นสิ่งที่ผูจัดประชุมวิชาการคาดหวังวาจะไดจาก
การจัดงาน ซึ่งตองทําใหผูเขารวมประชุมวิชาการไดรับผลประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากการเขา
รวมประชุมวิชาการดังกลาว จึงเป็นเรื่องที่ผูจัดประชุมวิชาการตองกําหนดผลที่คาดหวังวาจะไดรับจาก
การจัดประชุมวิชาการไวอยางรอบคอบ เชน จํานวนผูเขารวมงานประชุมวิชาการที่คาดหวัง ผูเขารวม
ประชุมวิชาการไดรับความรู และสามารถนํ าเอาความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการไปพัฒ นางานที่ ตน
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร เป็นตน
2. องคประกอบดานบุคลากร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมวิชาการในแตละ
ครั้งจะประกอบไปดวยบุคลากร ดังนี้
2.1 บุ ค ลากรฝ า ยจั ด การประชุ ม วิ ช าการ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ หรื อ
คณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ ไดแก ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ฝายทะเบียน ฝาย
เอกสาร ฝายพิธีการ ฝายอาคารสถานที่ ฝายโสตทัศนูปกรณ์ ฝายสื่อสารองค์การ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
ส ว นฝ ายปฏิ คม ฝ ายหารายได ฝ ายประเมิ น ผล และคณะ/วิ ท ยาลั ย ซึ่ งเป็ น ผู รั บ ผิ ดชอบการนํ าเสนอ
บทความในงานประชุ มวิ ชาการ ซึ่ งคณะกรรมการแตล ะฝ ายที่ กําหนดขึ้ น อาจมี การผนวกรวมงานเข า
ดวยกัน ก็ได สวนจํานวนบุคลากรที่จัดใหรับผิดชอบงานของแตละฝายอาจมีจํานวนไมเทากันขึ้นอยูกับ
ความจําเป็น ความสามารถของแตละบุ คคลเพราะบางงาน บางฝายบุ คคลมีความสามารถหลายดานก็
สามารถปฏิบัติงานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน และในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ตองลงนามคําสั่งแตงตั้งโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ
2.2 องค์ปาฐก ผูอภิปราย ผูทรงคุณ วุฒิ หรือวิทยากร หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ เป็ น
ผูปาฐกถานํา หรือใหความรูนําในการจัดประชุมวิชาการ โดยเป็นผูถายทอดความรู ประสบการณ์ โดย
นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการดวยความมุงหวังที่จะใหผูเขารวมประชุมวิชาการ
ไดรับความรูและประสบการณ์ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรที่ทาบทามมานั้นตองเป็นผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง หรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในสังคม สถาบันการศึกษา เป็นตน
ผูจัดประชุมวิชาการควรเลือกวิทยากรที่มีความรูความสามารถเกี่ยวของกับ หัวขอหลักของการประชุม
วิชาการในครั้งนั้น ๆ
2.3 ผูเขารวมประชุมวิชาการ ไดแก บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
นิ สิต นั กศึ กษา หรือบุ คคลทั่ ว ไปที่ มีความสนในในหั วข อหลั ก และหั วข อย อยของการประชุ มวิ ช าการ
ดั งกล าว เป็ น ผู ที่ ต องการแสวงหาความคิ ด ใหม ๆ หรื อ มี ความมุ งหมายที่ ต อ งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนการถายทอดความรู ความสามารถซึ่งกันและกัน
ซึ่งผูเขารวมประชุมวิชาการสวนใหญมักเป็นผูมีพื้นฐานความรู และมีปัญหาที่สนใจจะศึกษาคลายคลึงกัน
นั่นเอง

24

3. องคประกอบดานสถานที่ หมายถึง สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใชในการจัด
ประชุมวิชาการ ดังนี้
3.1 หองประชุมใหญ หมายถึง หองประชุมขนาดใหญที่ใชในการจัดประชุมวิชาการใน
พิธีเปิดงาน ซึ่งสามารถรองรับผูเขารวมประชุมวิชาการไดจํานวนมาก ควรระบุสถานที่ตั้ง และการเดินทาง
เขาถึงสถานที่จัดประชุมวิชาการไวอยางชัดเจน
3.2 หองประชุมขนาดกลางหรือขนาดเล็ก สําหรับใชเป็นหองนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ซึ่งอาจจะมีมากกวาหนึ่งหอง และควรอยูในบริเวณใกลเคียงกันหรือบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
ในการเขารวมกิจกรรมของหองยอยของแตละสาขาวิชาตามความสนใจของผูเขารวมประชุมวิชาการ
3.3 หองรับรอง เป็นหองที่ใชสําหรับรับรองผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และแขกพิเศษ เพื่อใช
ใหในการพักผอน หรือเตรียมตัวกอนการประชุมวิชาการ ในกรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิหลายทาน อาจใชหอง
รับ รองเป็ น สถานที่ในการพบปะ พู ดคุ ย หารือในหั วข อหลักที่ จะปาฐกถานํ า หรือกอนการอภิ ป รายให
ความรูแกผูเขารวมประชุมวิชาการ เพื่อใหเกิดองค์ความรูที่หลากหลาย ครอบคลุมเพื่อผูเขารวมประชุม
วิชาการไดรับความรูอยางกวางขวางในมิติตางๆ นั่นเอง
3.4 หองรับประทานอาหารวาง โดยปกติมักใชบริเวณหนาหองประชุม เป็นพื้นที่ที่จัดไว
สําหรับใหผูเขารวมประชุมวิชาการไดรับประทานอาหารวาง ระหวางพักการประชุมวิชาการ หรือในการ
ประชุมบางกรณี อาจใชวิธีการแจกอาหารวางไปพรอมกับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เพื่ อให
ผูเขารวมประชุมวิชาการสามารถรับประทานระหวางการประชุมวิชาการได ทั้งนี้แลวแตรูปแบบการจัด
งานของเจาของงานประชุมวิชาการ โดยสามารถปรับใหเหมาะสมกับรูปแบบของงานแตละงานได
3.5 อุ ป กรณ์ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ได แก ชุ ดไมโครโฟนชนิ ดตั้ งโต ะ ไมโครโฟนชนิ ด ตั้ งพื้ น
ไมโครโพนไรสาย ไมโครโฟนชนิ ดเล็ กใช ห นี บ ติ ดปกคอเสื้ อ เครื่องขยายเสี ยง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
โนตบุค และอุปกรณ์ไฟฟาที่เกี่ยวกับระบบเสียง สี แสง และอื่นๆ ควรตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยางสมบูรณ์ และควรมีการทดสอบระบบกอนถึงวันจัดงานประชุมวิชาการจริง เพื่อความพรอมของงาน
3.6 หองรับประทานอาหาร จัดไวสําหรับใหผูเขารวมประชุมวิชาการไดรวมรับประทาน
อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น แลวแตรูปแบบของงาน ซึ่งหองรับประทานอาหารควรอยูในพื้นที่เดียวกัน
หรือบริเวณใกลเคียงกันกับสถานที่จัดประชุมวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูเขารวมประชุม
วิชาการ
3.7 อุ ปกรณ์ เครื่องมื อประเภทเครื่องคอมพิ วเตอร์ เครื่องปริ้น เตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่
จําเป็ น ในการจัดทํ าเอกสารประกอบที่ ใช ในการจั ดสัมมนา หรือจํ าเป็ น ในการรั บ ลงทะเบี ย นหน างาน
ประชุมวิชาการ ควรจัดเตรียมใหพรอมใชงาน
3.8 อุปกรณ์ดานเครื่องเขียน เครื่องใชสํานักงาน ไดแก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
กระดาษถายเอกสาร กระดาษใชพิมพ์งาน เครื่องเขียน ไมบรรทัด คลิปเสียบกระดาษ ปายชื่อติดหนาอก
สําหรับผูเขารวมประชุมวิชาการ อุปกรณ์เหลานี้ควรเตรียมใหพรอมที่จะใชงานไดทันทีที่ตองการ
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4. องค ประกอบด านเวลา ผู จั ดงานประชุ มวิ ชาการควรมี การวางแผนดํ าเนิ น งานให ดี วาจะ
กําหนดวัน เวลาใดดําเนินการจัดประชุมวิชาการจึงจะเหมาะสม เพื่อใหผูจัดประชุมวิชาการเพื่อใหมีเวลา
ในการเตรียมการดําเนินงาน การเชิญผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และการประชาสัมพันธ์เชิญผูเขารวมประชุม
วิชาการ โดยควรคํานึงถึงเรื่องดังกลาว ดังนี้
4.1 ระยะเวลาสําหรับการเตรียมการ ผูจัดประชุมวิชาการควรวางแผนการดําเนินงานให
ชัดเจนวางานแตละขั้นตอน แตละประเภทที่ตองทํานั้นจะใชเวลาเทาใดจึงจะแลวเสร็จ เชน การประชุม
วางแผนจั ดทํ า โครงการ การวางแผนศึ กษาดู งานนอกสถานที่ ป ระกอบการประชุ ม วิ ช าการ วางแผน
เกี่ยวกับการทาบทามองค์ปาฐก ผูอภิปราย ผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากร การเปิดรับบทความหรือผลงาน
ทางวิชาการเพื่ อรวมนํ าเสนอ รวมถึงขั้น ตอนในการอานประเมิ นบทความทางวิช าการ การจั ดสถานที่
งบประมาณ และการวางแผนการประเมิ น ผลการจั ด ประชุ มวิ ช าการ เป็ น ต น ระยะเวลาสํ าหรับ การ
ดําเนิน การบางเรื่องอาจใชเวลามาก บางเรื่องอาจใช เวลานอย บางเรื่องเป็น เรื่องตอเนื่ องผู จัดประชุ ม
วิชาการควรจะตองวางแผนไวอยางรอบคอบ มีการคาดคะเนสถานการณ์และเตรียมการไดตามที่กําหนดไว
4.2 การเชิญองค์ปาฐก ผูอภิปราย ผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากร นับเป็นเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ที่ผูจัดประชุมวิชาการควรจะวางแผนการเรียนเชิญเป็นอยางดี เพราะองค์ปาฐก ผูอภิปราย ผูทรงคุณวุฒิ
หรือวิทยากร ทานเป็นผูมีชื่อเสียงมาก มักจะมีภารกิจจึงตองทาบทามลวงหนา หรือบางครั้งอาจตองเลื่อน
วันจัดประชุมวิชาการออกไปเพื่อใหไดวันที่ตรงกับผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากร เพราะหวังวาจะไดวิทยากรที่
มีชื่อเสียงมาบรรยาย แตกรณีเชนนี้เกิดขึ้นนอยมากเพราะหากไมจําเป็นจริง ๆ ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลง
วัน เวลา ที่กําหนดการจัดประชุมวิชาการไวแลวเพราะหากไดออกหนังสือเชิญผูเขารวมประชุมวิชาการ
แล วจะเป็นการยุงยาก สิ้นเปลืองคาใชจาย รวมทั้งเสียเวลาในการประชาสัมพั นธ์หรือแจงใหผูเขารวม
ประชุมวิชาการไดทราบวัน เวลาใหม โดยปกติหากผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรไมสะดวกควรเปลี่ยน หรือ
เชิญวิทยากรทานใหมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงมาแทน
4.3 วัน เวลา ที่ใชในการจัดประชุมวิชาการ จะใชเวลากี่วันขึ้นอยูกับเรื่องที่จะประชุม
วิชาการวามีขอบเขตกวางมากนอยเพียงใด อาจใชเวลาเพียงวันเดียว บางเรื่องอาจใชเวลามากกวาหนึ่งวัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายละเอียดของเนื้อหา ความนาสนใจ ความจําเป็นของเรื่องที่ตองการรู ซึ่งบางเรื่องอาจตอง
มีกิจกรรมเสริม เชน การ Work Shop การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน การศึกษาดูงานประกอบหัวขอประชุม
วิชาการหรือการสัมมนา เป็นตน
ข อควรสั งเกตในการใช เวลาเพื่ อการจั ดประชุ ม วิช าการหรื อจั ดสั ม มนาวิ ช าการ หาก
กําหนดเวลานอยเกินไปอาจสงผลใหการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไมกวางขวาง หรือไมครอบคลุมเนื้อหา
เทาที่ควร อาจทําใหไดขอมูลสําคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์นอย แตถาหากใชเวลามากเกินไปอาจทําใหบรรยากาศ
ของการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การสั ม มนาน าเบื่ อ หน า ย มี ค วามน า สนใจน อ ยลง และอาจจะต อ งใช
งบประมาณมากเกินความจําเป็น ดังนั้น ในการกําหนดวันสําหรับการจัดประชุมวิชาการหรือการสัมมนา
ควรกําหนดใหครบคลุมกับเนื้อหาหรือขอบเขตในโครงการ และละสามารถปรับยืดหยุนไดบางตามความ
เหมาะสม
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5. องคป ระกอบดา นงบประมาณ ในการจัด ประชุม วิช าการแตล ะครั ้ง จะมีค า ใชจ า ย
เกี่ย วกับ การจัดประชุมวิช าการคอนขางสูง คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ และผูดําเนินงานตอง
วางแผนดานคาใชจายดวยความรอบคอบ ประหยัด และตองมีการจัดทําประมาณการรายจายเพื่อใหการ
ประมาณการคาใชจายอยูในภาวะเพียงพอไมขาดตกบกพรอง และตองคํานึงถึงเกณฑ์ การเบิกจายตาม
ระเบียบของหนวยงานตนสังกัดดวย
3.2 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิ บั ติ งานด า นการจั ดประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิ ช าการ
สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร์ ตองอาศัยหลักเกณฑ์ ระเบี ยบ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใหเป็นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป าหมายของการจัดประชุมวิชาการจึงมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และ
คําสั่งตาง ๆ ดังนี้
คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ ของสถาบัน
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.2.7 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง อัตราเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน พ.ศ.2558
3.2.8 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
3.2.9 เกณฑ์การเบิกจายเงินงบประมาณการเขียนบทความพื่อรวมนําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.1 คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ กํ าหนดให ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการมี อํ านาจหน าที่ ดั งนี้ (1)
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ โดยกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของทุกคณะที่
มีการเรียน การสอนในสถาบันฯ รวมถึงหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร (2) กําหนดสารัตถะ
ทั้งหัวขอหลักและหัวขอรองตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถาบันฯ (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประจําสาขาวิช าเพื่อชวยดําเนินงานของคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน โดยที่ ปรึกษาและ
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน โดยแตงตั้งตามตําแหนง อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดีฝายวางแผน
คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองค์การ ผูชวย
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เลขานุการสํานักวิจัย และใหผูที่เคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการ เป็นที่ปรึกษาในปตอไป โดยดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป (คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่ 666/2561 เรื่องแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน เนื่องในวันคลาย
วันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบิรหารศาสตร์ ครบรอบ 52 ป) ประกอบดวย
ที่ปรึกษา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง
ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
(1) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(3) รองอธิการบดีฝายวางแผน
(4) รองอธิการบดีฝายบริหาร
(5) คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
(6) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(7) คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(8) คณบดีคณะสถิติประยุกต์
(9) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(10) คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
(11) คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
(12) คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(13) คณบดีคณะนิติศาสตร์
(14) คณบดีคณะการจัดการการทองเที่ยว
(15) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
(16) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(17) ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา
(18) ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา
(19) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(20) ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองค์การ
(21) ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
(22) ผูอํานวยการกองกลาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(23) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
(24) ผูอํานวยการสํานักวิจัย
(25) เลขานุการสํานักวิจัย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

การประชุ ม ที่ ป รึก ษาและคณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เนื่ องในวั น คล ายวั น
สถาปนาสถนาบันฯ กําหนดใหมีการประชุมตอจากที่ประชุม ทคอ. หรือหารือในที่ประชุม ทคอ.วิจัย โดย
ครั้งแรกจะประชุมในราวเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกป เพื่อกําหนดหัวขอหลักในการประชุมวิชาการ
และสรรหา คั ดเลือก เสนอชื่อองค์ ปาฐก ผูรวมอภิ ป รายภาคเชา พรอมกํ าหนดรูป แบบการจัดประชุ ม
วิชาการในปนั้น ๆ ซึ่งรูปแบบการประชุมวิชาการในภาคเชากําหนดใหมี 3 รูปแบบ ดังนี้ (1) กรณีมีเฉพาะ
องค์ปาฐก ไมมีผูรวมอภิปราย (2) กรณีมีองค์ปาฐก และผูรวมอภิปราย (3) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 1
และ 2 แลวแตที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการในปดังกลาวจะกําหนดรูปแบบเป็นอยางอื่น
พรอมแจงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการประจําป สวนวาระในครั้ง
ตอ ๆ ไป จะเป็น เรื่องแจงเพื่อทราบ และเรื่องเพื่ อพิ จารณา อาทิ แจงรายละเอี ยดของ Sub-Themes
ของแตละสาขาวิชา รายงานความคืบหนาในการทาบทามองค์ปาฐก สรุปจํานวนผูนําเสนอบทความที่จะ
นํ าเสนอในงานประชุ ม วิช าการ ห องประชุ มกลุ มย อยในภาคบ าย และวาระเพื่ อพิ จ ารณา อาทิ อั ต รา
คาตอบแทนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในงบประมาณ ทั้งนี้ในการนัดประชุมแตละครั้งตองมีที่ปรึกษา
และคณะกรรมการฯ เขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
โดยให ป ระธานกรรมการจั ดประชุ มวิ ชาการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม และผู อํานวยการสํ านั กวิ จั ยเป็ น
กรรมการและแลขานุการ
3.2.2 คําสั่งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ
องคประกอบและอํานาจหนาที่
เพื่อใหการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับ ชาติของสถาบัน เป็น ไปดวยความ
เรีย บรอ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ได กําหนดกิ จกรรมการนํ าเสนอผลงานทางวิช าการ ของคณาจารย์
ภายในสถาบั นรวมกับ คณาจารย์/นั กวิชาการภายนอกสถาบัน ในสาขาวิช าที่ เปิ ดการเรียนการสอนใน
สถาบันฯ 12 สาขา และกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา ประกอบดวย คณบดี
แตละคณะเป็นประธานอนุกรรมการ คณาจารย์ในคณะเป็นอนุกรรมการ (จํานวนอนุกรรมการแลวแต
คณะเห็ น สมควร) และรองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการเป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร โดยกํ า หนดให
คณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชาดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) รับผิดชอบจัดหาบทความวิชาการจาก
คณาจารย์ภ ายในคณะและเรียนเชิญผู ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกสถาบัน รวมนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน (2) จัดหาผูประเมินบทความในสาขาวิชา (3) ดําเนินการ
จัดประชุมวิชาการตามสาขาวิชา โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป (คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 991/2559 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา ประจําป 2560) ประกอบดวย
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สาขารัฐประศาสนศาสตร
1. คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
4. อาจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
สาขาบริหารธุรกิจ
1. คณบดี
2. ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภูจ รูญ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. ผูชวยศาตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
7. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
1. คณบดี
2. ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
7. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชํานิวิกย์กรณ์
8. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
9. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
10. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
11. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
12. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
13. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
14. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
15. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดา ชิณประทีป
16. อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล
17. อาจารย์ ดร.ทองใหญ อัยยะวรากูล
18. อาจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล
19. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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20. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
21. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาสถิติประยุกต
1. คณบดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ
4. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
5. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
6. อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
7. อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
8. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
1. คณบดี
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สากล จริยวิทยานนท์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอําพร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
10. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เปาอารีย์
11. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
12. อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝัง
13. อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง
14. อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
15. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
1. คณบดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพจน์ กรรณนุช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภูจินดา
4. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
5. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
6. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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7. อาจารย์ ดร.ฆริกา คันธา
8. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาภาษาและการสื่อสาร
1. คณบดี
2. Assoc. Prof. Hiroki Goto
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค
4. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.จิราภา อาภากร
5. ผูช วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
6. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดํารงชัย
7. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. คณบดี
2. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. รองคณบดีฝายบริหาร
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
5. ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา สูรักษา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร โสฬส
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แกวพิจิตร
13. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
14. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์
15. อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
16. อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
17. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขานิติศาสตร
1. คณบดี
2. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ําเลิศ
4. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
5. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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6. อาจารย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล
7. อาจารย์ กฤษฎากร วองวุฒิกุล
8. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
9. อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปยม
10. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อําไพ
สาขาการจัดการการทองเที่ยว
1. คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์
4. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร
5. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
6. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แกวนุช
7. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล
8. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
9. อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ
10. อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
สาขานิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
1. คณบดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
5. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว
6. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
7. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
8. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
9. อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
10. รองคณบดีฝายวิชาการ
11. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวย
เลขานุการ
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วิทยาลัยนานาชาติ
1. คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
3. Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee
4. Dr. Chih-Cheng Fang
5. อาจารย์ ดร.มาริษา เลากุลรัตน์
6. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

ในสวนของคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา ทําหนาที่เป็นผูรับผิดชอบในกิจกรรมทาง
วิชาการภาคบายของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันฯ ประจําป
โดยคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการของแตละคณะ/วิทยาลัย จะประสานงานกับผูปฏิบัติงานดานการ
จัดประชุมวิชาการของสํานักวิจัย ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวตลอดทั้งโครงการ เพื่อดําเนินการดังนี้ (1)
เพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการขอรับทุนการเขียนบทความเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการ ของสถาบันฯ
(2) เพื่ อคั ดเลื อกผู ทรงคุ ณ วุฒิ ป ระจํ าสาขาวิช า (3) เพื่ อพิ จ ารณาหาผู นํ าเสนอบทความทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนในแกผูเขาฟังการนําแสนอผลงานทางวิชาการในภาคบาย (4) รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน
เป็นระยะ (5) พิจารณาหาผูอานประเมินผลงาน (6) รับผลงานของผูนํ าเสนอ และนํ าสงบทความฉบั บ
สมบูรณ์ สื่อ infographic สรุปสารัตถะใหแกสํานักวิจัยเพื่อดําเนินการในภาพรวม
3.2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชาการ
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดใหมีการประชุมวิชาการ ของสถาบัน
เนื่ องในวัน คล ายวัน สถาปนาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ เพื่ อเผยแพรผ ลงานทางวิช าการของ
คณาจารย์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภายใน
สถาบันรวมกับคณาจารย์/นักวิชาการภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน 12
สาขาวิ ช า และเพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาผลงานการประชุ ม วิ ช าการดํ าเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี
ประสิ ท ธิภ าพจึงกํ าหนดให มีการแต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานการประชุมวิช าการ โดยดํ ารง
ตําแหนงคราวละ 1 ป ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2 ทาน (คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 58/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
การประชุมวิชการ ประจําป 2560) ประกอบดวย
สาขารัฐประศาสนศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
๒. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดําริชอบ
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สาขาบริหารธุรกิจ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
๒. ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
๒. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส บุญญะศิริ
สาขาสถิติประยุกต
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หลอจีระชุณห์กุล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
๒. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
๓. ดร.ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์
สาขาบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภูจินดา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
สาขาภาษาและการสื่อสาร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อรองค์ ชาคร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. มล. จรัลวิไล จรูญโรจน์
๒. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
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สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
๒. ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เสียงไทย
๒. นายโสภณ สุภาพงษ์
สาขานิติศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

สาขาการจัดการการทองเที่ยว
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป
๒. ผูช วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุงสัตย์
สาขานิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
๒. ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ
วิทยาลัยนานาชาติ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
๒. ดร.ปณิธี การสมดี
สหวิทยาการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ วัฒนา
๒. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
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3.2.4 กองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดใหมีการประชุมวิชาการ ของสถาบัน
เนื่ องในวัน คล ายวัน สถาปนาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ เพื่ อเผยแพรผ ลงานทางวิช าการของ
คณาจารย์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภายใน
สถาบันรวมกับคณาจารย์/นักวิชาการภายนอกสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน 12 สาขาวิชา และ
เพื่อใหการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามหลักเกณฑ์ จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากากรประชุม
วิชาการระดับชาติ โดยกําหนดใหเป็นผูทรงคุณวุฒิทานเดียวกับคณะกรรมการพิจาณณาผลงานการประชุม
วิช าการในหั วข อ 3.2.3 โดยดํ ารงตํ าแหน งคราวละ 1 ป (คํ าสั่ งสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ที่
60/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชการ ประจําป 2560) ประกอบดวย
สาขารัฐประศาสนศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
๔. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดําริชอบ
สาขาบริหารธุรกิจ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
๒. ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
๒. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส บุญญะศิริ
สาขาสถิติประยุกต
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หลอจีระชุณห์กุล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๔. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
๕. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
๖. ดร.ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
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สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์
สาขาบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภูจินดา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
สาขาภาษาและการสื่อสาร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อรองค์ ชาคร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. มล. จรัลวิไล จรูญโรจน์
๔. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
๔. ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เสียงไทย
๔. นายโสภณ สุภาพงษ์
สาขานิติศาสตร
ผูทรงคุณวุฒภิ ายใน
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
สาขาการจัดการการทองเที่ยว
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป
๒. ผูช วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุงสัตย์
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สาขานิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
๔. ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ
วิทยาลัยนานาชาติ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
๔. ดร.ปณิธี การสมดี
สหวิทยาการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ วัฒนา
๔. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
3.2.5 คณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ ของสถาบันฯ
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดใหมีการประชุมวิชาการ ของสถาบัน
เนื่ องในวัน คล ายวัน สถาปนาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ เพื่ อเผยแพรผ ลงานทางวิช าการของ
คณาจารย์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภายใน
สถาบันรวมกับคณาจารย์/นักวิชาการภายนอกสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน 12 สาขาวิชา และ
เพื่อใหการจัดประชุมวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ์ จึง
กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการของสถาบันฯ โดยกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ
ภายในสถาบัน รวมเป็นคณะทํางาน โดยดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผูอํานวยการสํานักวิจัย
3. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคการ
4. ผูอํานวยการกองกลาง
5. เลขานุการสํานักคณะรัฐประศาสนศาสตร
6. เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
7. เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
8. เลขานุการคณะสถิตประยุกต
9. เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
10. เลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

เลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร
เลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะการจัดการการทองเที่ยว
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ
เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการสํานักวิจัย
นางสายพิณ หวังดี
นางพิริยา วชิรานุภาพ
นางสาวสิรินทิพย ประมัยพิมพ
นางสาวอมรฉวี ประภัทรพงศ
นายสงคราม ไชยแกว
นายวงศธร ทุมทอง
นายธัชพงศพัฒน สีหะนาม
นายณัชฐดนัย แสดงฤทธิ์
นายภาณุวัฒน ภูมิศาสตร
นางวิไลวรรณ เพ็ชรศิริ
นางสาวนิศารัตน ฮีมินกูล
นางสาววิรินภัคร บินอารีย
วาที่รอยตรีหญิง มิรา รัตนสัญญา
นางสาวธิดากานต ชาติโสภณ
นางสาวธันยชนก จันทรรุงเรือง
นางสาววริษา กัณหรัตนชัย
นางสาวประภัตรา ปกกัดตัง
นายสราวุธ มะหะหมัด
นางสาวอัจฉริยา เปรมเล็ก
นายยศพนธ ธรรมรงครักษ
นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน
นายสุรศักดิ์ สิงสุข
นางสาวสาวรีย สมานเกียรติ
นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
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โดยใหคณะทํางานดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการและประสานงานการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบัน เนื่องในวันคลาย
วั นสถาปนาสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตร โดยให อยู ในความควบคุ มดู แลการ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการจั ดประชุ มวิชาการของสถาบั น และคณะอนุ กรรมการ
ประจําสาขาวิชา
2. รวมดําเนินการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ตามสาขาวิชา
3. ปฏิบัติห นาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการของสถาบัน และคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา

.

3.2.6 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไดกําหนดหลักเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และ
ระดั บ นานาชาติ อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา 19 แห งพระราชบั ญ ญั ติ สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อใหการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดประชุมวิชการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558) มีดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ลงนามนประกาศเป็นตนไป
ขอ 2 หลักเกณฑ์การประชุมวิชการระดับชาติ
(1) มี ก ารจั ด ทํ าหนั งสื อ ประมวลผลการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ที่ เผยแพร
บทความฉบับเต็ม (Full text) ระดับชาติ และ
(2) คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประกอบดวย ศาสตราจารย์ หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และ
(3) มีผูประเมินบทความที่เป็นผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันเจาภาพของบทความ
ขอ 3 หลักเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(1) มี ก ารจั ด ทํ าหนั งสื อ ประมวลผลการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ที่ เผยแพร
บทความฉบับเต็ม (Full text) ระดับชาติ และ
(2) คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และ
(3) มีผูประเมินบทความที่เป็นผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
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ทั้งนี้ การจัดทําหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ดังกลาวอาจจัดทํา
ในรูปเลมเอกสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่น เชน ซีดีรอม
3.2.7 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน พ.ศ.2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไดกําหนดอัตราการเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ.2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และขอ 9.2.9 และ 9.2.11 แหงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วาดวย
การเบิ ก จ ายเงิ น อุ ด หนุ น จากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น พ.ศ.2557 หนั งสื อ กระทรวงการคลั งที่ กค.
0406.4/12386 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และมติที่ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก ในการประชุม
ครั้ งที่ 6/2558 ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2558 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การใช จ า ยเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น
ดําเนิ น การได อยางถู กตองตามระเบี ยบ สถาบัน บั ณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์จึงได กําหนดอั ตราการเบิ ก
จายเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน (ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง อัตราเบิก
จายเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558) มีดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ 2557 เป็นตนไป
ขอ 2 คาใชจายสําหรับที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรที่มาจากตางประเทศ ให
เบิกจายดังนี้
2.1 คาบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดตามที่จายจริง
2.2 คาที่พัก ตามที่จายจริง ไมเกินวันละ 5,000 บาท
2.3 คาบริการรถรับจางระหวาง สนามบิน-ที่พัก/ที่พัก-สถาบัน/สถาบัน-สนามบิน ไมเกิน
เที่ยวละ 500 บาท
ขอ 3 คาตอบแทนบุคคล ผูไดรับรางวัล นักศึกษา ใหเบิกจายตามที่จายจริง ดังนี้
3.1 คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับเชิญใหเขารวมในการจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.1.1 องค์ปาฐก ไมเกินคนละ 10,000 บาท
3.1.2 พิธีกร ไมเกินคนละ 6,000 บาท
3.1.3 วิทยากรในหองนําเสนอบทความทางวิชาการ ไมเกินคนละ 2,000 บาท
3.2 คาตอบแทนผูเกี่ยวของในการจัดทําหนังสือรวมบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย
3.2.1 ผูเขียนบทความทางวิชาการ ไมเกินบทความละ 20,000 บาท ในกรณีที่
เขียนบทความยอยเพื่อรวบรวมเป็น Book Chapter ไมเกินเรื่องละ
80,000 บาท
3.2.2 ผูอานและตรวจประเมินบทความทางวิชาการ ไมเกิน 2,000 บาทตอบทความ
3.2.3 ผูอานและตรวจไวยากรณ์ และสํานวนภาษา บทความละ ไมเกิน 5,000 บาท
ตอบทความ ไมเกิน 10 บทความ
3.2.4 บรรณาธิการ ไมเกินเลมละ 10,000 บาท
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3.2.5 ผูชวยบรรณาธิการ ไมเกินเลมละ 3,000 บาท
3.3 คาตอบแทนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน
3.2.8 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน พ.ศ.2555 ได มี ก ารปรั บ แก ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว าด ว ยค า ใช จ า ยในการฝึ กอบรม การจั ดงาน และการประชุ ม ระหว างประเทศ ให
เหมาะสมยิ่งขึ้ น การจัดงานประชุ มวิช าการของสถาบั น บั น ฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ อางอิ งหลั กเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2555 ในหมวดที่ 2 ค าใช จายในการฝึ กอบรม ส วนที่ 1 ค าใช จายของสวนราชการที่
จัดการฝึกอบรม ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มเติมตอไปนี้เป็นวรรคสองของขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549
“การเบิ ก จ า ยเงิ น และหลั ก ฐานการจ ายซึ่ งมิ ได กํ าหนดไว ในระเบี ย บนี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และใหใชความตอไปนี้แทน
ข อ 5 ให ย กเลิ ก ความในหมวด 2 ค าใช จ ายในการฝึ ก อบรม ข อ 8 ถึ งข อ 27 แห งระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549
และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ 7 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงการคลังเป็นผูวินิจฉัย
หมวด 2 คาใชจายในการฝกอบรม
สวนที่ 1 คาใชจายของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม
ขอ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้
ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมได ดังตอไปนี้
(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(2) คาใชจายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
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(6) คาหนังสือสําหรับเขารับการฝึกอบรม
(7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม
(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายตามขอ (1) ถึง (9) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด
(10) คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม ใหเบิกจายเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
(11) คาของสมนาคุณในการดูงาน ใหเบิกจายเทาที่จายจริง ไมเกินแหงละ 1,500 บาท
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
ขอ 9 การฝึกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเทานั้น
ขอ 10 บุคคลที่จะเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมได ตามระเบียบนี้ไดแก
(1) ประธานในพิธีเปิด หรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(2) เจาหนาที่
(3) วิทยากร
(4) ผูเขารับการฝึกอบรม
(5) ผูสังเกตการณ์
ขอ 11 การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ 10 (1) (2) (3) และ (5) ที่มิไดเป็นบุคลากรของรัฐ
เพื่อเบิกจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการที่จัดฝึกอบรมเทียบตําแหนงไดดังนี้
(1) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
(2) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับไวแลว
(3) วิท ยากรในการฝึ กอบรมข าราชการประเภท ก ให เที ย บเท าข าราชการตํ าแหน ง
ประเภทบริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมขาราชการประเภท ข และ
วิทยากรในการฝึ กอบรมบุ คคลภายนอกใหเที ยบเทาขาราชการตําแหน งประเภท
อํานวยการระดับตน
(4) นอกเหนื อ จากข อ ดั ง กล า ว ใน (1) (2) (3) ให หั ว หน า หน ว ยราชการเจ า ของ
งบประมาณพิจารณาเทียบตําแหนงตามความเหมาะสม
ขอ 12 การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ 10 (4) ที่มิใชบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกจายคาใชจาย
ตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหนง ดังนี้
(1) ผูเขารับการฝึกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(2) ผูเขารับการฝึกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ขอ 13 การเบิ กจายเงิน คาพาหนะเดิ น ทางไป-กลั บ ระหวางปฏิ บั ติ ราชการไปยังสถานที่ จั ด
ฝึกอบรมตามขอ 10 ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือราชการตนสังกัด
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ขอ 14 การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ใหจายไดไมเกิน 1 คน
(ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ใหจายคา
สมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน 5 คน โดยรวมผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่
ทําหนาที่เดียวกับวิทยากรดวย
(ค) ชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมที่ เป็ น การแบ งกลุ ม ภาคปฏิ บั ติ แบ งกลุ ม อภิ ป รายหรื อ
สั ม มนา หรื อ แบ งกลุ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง กํ า หนดไว ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมและจําเป็นตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยกรไดไม
เกินกลุมละ 2 คน
(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมทีม่ ีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตามเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมใหนับตามเวลาที่กําหนดในตารางฝึกอบรม โดยไม
ต อ งหั กเวลาพั ก รั บ ประทานอาหารว างและเครื่ องดื่ ม แต ล ะชั่ ว โมงของการ
ฝึกอบรมตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาสิบนาที กรณีไมถึงกําหนดเวลาหาสิบ
นาทีแตไมนอยกวายี่สิบหานาที ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
(2) อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิ ท ยากรที่ เป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ให ได รั บ ค าสมนาคุ ณ สํ าหรั บ การฝึ กอบรมช า
ราชการประเภท ก ไม เกิ นชั่วโมงละ 800 บาท สวนการฝึกอบรมขาราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหไดรับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ
600 บาท
(ข) วิ ท ยากรที่ มิ ใ ช บุ ค คลตาม (ก) ให ไ ด รั บ ค า สมนาคุ ณ สํ า หรั บ การฝึ ก อบรม
ข า ราชการประเภท ก ไม เ กิ น ชั่ ว โมงละ 1,600 บาท ส ว นการฝึ ก อบรม
ขาราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหไดรับคาสมนาคุณไม
เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ์ เป็น
พิ เศษเพื่ อประโยชน์ ในการฝึ กอบรม จะให วิ ทยากรได รับ ค าสมนาคุ ณ สู งกว า
อั ตราที่ กําหนดตาม (ก) หรื อ (ข) ก็ ได โดยให อยู ในดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน าส ว น
ราชการเจาของงบประมาณ
(ง) การฝึกอบรมี่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับคา
สมนาคุ ณ จากหน ว ยงานอื่ น แล ว ให สว นราชการที่ จั ดการฝึกอบรมงดเบิ กค า
สมนาคุ ณ จากส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรม เว น แต จ ะทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังเป็นอยางอื่น
ขอ 15 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัด อาหารใหแกบุคคลตามขอ 10 ให
เบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริง ตามเอกสารแนบ 1 ดังนี้
(1) การฝึกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
(ก) การฝึกอบรมขาราชการประเภท ก จัด อาหารครบทุ กมื้อ เบิ กได ไม เกิน 700
บาท จัดอาหารไมครบทุกมื้อเบิกไดไมเกิน 500 บาท
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(ข) การฝึกอบรมขาราชการประเภท ข จั ดอาหารครบทุ กมื้อ เบิกได ไม เกิน 500
บาท จัดอาหารไมครบทุกมื้อเบิกไดไมเกิน 300 บาท
(2) การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
(ก) การฝึ กอบรมข าราชการประเภท ก จั ดอาหารครบทุ กมื้ อ เบิ กได ไม เกิ น 1,000
บาท จัดอาหารไมครบทุกมื้อเบิกไดไมเกิน 700 บาท
(ค) การฝึกอบรมขาราชการประเภท ข จั ดอาหารครบทุ กมื้อ เบิกได ไม เกิน 800
บาท จัดอาหารไมครบทุกมื้อเบิกไดไมเกิน 600 บาท
ขอ 16 ในการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกคาที่พักใหแกบุคคลตามขอ 10 ใหเบิกคาที่พัก
ไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราคาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3 ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) การจั ดที่ พักให แก ผู เข ารับ การฝึ กอบรมข าราชการประเภท ข และการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก ใหพักรวมกัน ตั้งแต 2 คนขึ้น ไปโดยใหพักห องคู เวนแต กรณี ที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไมอาจพักรวมกันกับผูอื่นได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการ
(2) การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณ์หรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหน งประเภทระดั บปฏิบิติ งาน ระดับ ชํานาญงาน ระดับ อาวุโส ใหพักรวมกั น
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม
อาจพั ก รวมกั น กั บ ผู อื่ น ได ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า ส ว นราชการ ส ว นผู
สังเกตการณ์หรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนง
ที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับผูทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัด
ใหพักหองพักเดียวได
(3) การจั ดที่ พั กให ป ระธานในพิ ธี เปิ ด-ปิ ดการฝึกอบรม แขกผู มีเกี ย รติ และผูติ ดตาม
หรือวิทยากร ใหพักหองพักเดียวหรือหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่
จายจริง
ข อ 17 การจั ด ฝึ ก อบรมที่ ส ว นราชการที่ จั ด ฝึ ก อบรมจั ด ยานพาหนะให ห รื อ รั บ ผิ ด ชอบค า
ยานพาหนะสําหรับบุคคลตามขอ 10 ใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) กรณี ใช ยานพาหนะของส วนราชการที่ จัดฝึกอบรม หรือกรณี ยื มพาหนะจากส วน
ราชการหรือหนวยงานอื่น ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(2) กรณี ใช ย านพาหนะประจํ าทางหรือเช าเหมายานพาหนะ ให จั ดยานพาหนะตาม
ระดับของการฝึกอบรม ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึ ก อบรมข า ราชการประเภท ก ให จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข อง
ข าราชการตํ า แหน งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง เว น แต ก รณี เดิ น ทางโดย
เครื่องบิ น ให ใชชั้ น ธุรกิ จ แตถาไมส ามารถเดิ นทางชั้น ธุรกิ จได ให เดิ น ทาง
ชั้นหนึ่ง
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(ข) การฝึ ก อบรมข า ราชการประเภท ข ให จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข อง
ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(ค) การฝึ กอบรมบุ คคลภายนอกให จั ดยานพาหนะตามสิ ท ธิ ของข าราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดฝึกอบรม จะเบิกจายคาพาหนะ
รับจางไป-กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับสงวิทยากรไดโดยใชใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข 1 ทายระเบียบนี้เป็นหลักฐานการจาย
ขอ 18 การจัดการฝึกอบรมที่สวนราชการที่จัดการฝึกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาด
ใหแกบุคคลตามขอ 10 แตถาบุคคลตามขอ 10 (4) หรือ (5) เป็นบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน
(1) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามขอ 16
(2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพื่อเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยใหนับตั้งแต
เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึง
สถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณ ีโดยใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมง
เป็นหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น เกินกวาสิบสองชั่วโมงใหถือเป็นหนึ่งวันแลวนําจํานวนวัน
ทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผูจัดการฝึกอบรมจัดอาหารบาง
มื้อในระหวางการฝึกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน
3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
ขอ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หากไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด
หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายใหแกผูเขารับการฝึกอบรมที่เป็น
บุ คลากรของรั ฐ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ าหนดไว ในข อ 18 และให ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ กอบรมเบิ กจ าย
คาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกผูเขารับการฝึกอบรมที่มิไดเป็นบุคลากรของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คาอาหาร
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให 2 มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
ไดไมเกินคนละ 80 บาท ตอวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให 1 มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
ไดไมเกินคนละ 160 บาท ตอวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไมจัดอาหารให ทั้ง 3 มื้อ ให เบิ กจายค าอาหารในลักษณะ
เหมาจายไดไมเกินคนละ 240 บาท ตอวัน
(2) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท ตอวัน
(3) คาพาหนะเดิ นทาง ใหเบิ กจายได ตามสิ ทธิของขาราชการตํ าแหน งประเภททั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายตามขอนี้ ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข 2 ทายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจาย
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ขอ 20 การเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ ใหเบิกจายได เฉพาะ
ผูเขารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจาหนาที่ ตามบัญชีหมายเลข 4 ทายระเบียบนี้
ข อ 21 โครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมได รั บ ความ
ช วยเหลื อ ค าใช จ ายทั้ งหมดจากหน ว ยงานภายในประเทศ ต างประเทศ หรือ ระหวางประเทศ ให งด
เบิกจายคาใชจาย สวนกรณีที่สวนราชการที่จัดการฝึกอบรมไดรับความชวยเหลือคาใชจายบางสวน ให
เบิกจายคาใชจายสมทบ ในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ข อ 22 กรณี ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ างจั ด ฝึ ก อบรมในโครงการ หรื อ
หลักสูตรการฝึกอบรมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ตาม
ระเบียบนี้ และถาใชเครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ ใหปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกลาวดวย
ขอ 23 ใหมีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่จัด การฝึกอบรม
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุดการฝึกอบรม
3.2.10 เกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณการเขียนบทความพื่อรวมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวัน
คลายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสถาบันฯ มีนโยบายสนับสนุนทุนการเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการของคณาจารย์ภายใน เพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาสถาบัน โดยเบิกจายเงินทุนการเขียนบทความจากกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
และคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพั ฒ นางานวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินทุน การเขียน
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ครั้งที่ 10/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560) ซึ่งกําหนดขั้นตอนการรับเงินทุน ดังนี้
ขอ 1 งบประมาณโครงการการดําเนินงานการจัดการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ของสถาบันประจําป เหมาจายคณะละ 200,000 บาท ทั้งนี้ใหแตละคณะบริหารจัดการตามความเหมาะสม
ข อ 2 ให คณะ/วิ ท ยาลั ย ส งข อเสนอโครงการการจั ด ประชุ มวิ ช าการ ประจํ าป โดยกํ าหนด
แผนงานหลัก ซึ่งในแผนงานวิจัยหลักประกอบดวยโครงการงานยอย ๆ โดยขอเสนอโครงการดังกลาวตอง
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของโครงการและแผนงาน (ตามจํานวนบทความที่นําเสนอ) เพื่อขออนุมัติ
กอนการจัดทําโครงการ โดยสงขอเสนอใหสํานักวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนจากคณะกรรมการดําเนินงานกองทุน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ข อ 3 ให ดํ า เนิ น การจั ด การนํ า เสนองานวิ จั ย ของคณะในรู ป แบบ round table ตาม sub
themes ที่คณะกําหนด โดยการเนนเป็น Action Based, Action Paper เป็นการนําเอาทฤษฎีไปสูการ
ปฏิ บั ติ จริ งและให มี ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ทํ าหน าที่ เป็ นผู วิ พากษ์ บทความ (Discussant) โดยกํ าหนดให มีผ ลผลิ ต
บทความของแตละหองยอยไมนอยกวา 3 บทความ ประกอบดวย บทความภายใน และบทความทาบทาม
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งตองเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ
ขอ 4 ใหคณะรวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผานการอานประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และผานที่
ประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ หรือคณะกรรมการวิชาการคณะ หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือที่
ประชุมอาจารย์ของคณะรับผลงาน และสงใหสํานักวิจัย เพื่อดําเนินการจัดทําราง CD-Proceedings แจกใน
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งานประชุมวิชาการระดับชาติประจําป โดยจะตองประกอบดวยบทความจากคณาจารย์ภายในและภายนอก
ทั้งนี้บทความที่นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ตองเผยแพรบทความใน E-Proceedings อยางนอย 3
บทความประกอบดวย บทความภายใน 2 บทความ บทความภายนอก 1 บทความ
ขอ 5 กําหนดใหคณบดีของแตละสาขาวิชานําเสนอ Policy Recommendation จากบทความ
ที่คณะจัดทําโดยใหจัดทําเป็น Press Release สรุปในรูปของ Info Graphic กอนเริ่มการนําเสนอบทความ
วิจัย /บทความวิชาการ โดยประมาณ 10-20 นาที โดยสงไฟล์ Info Graphic ให สํ านั กวิ จัย เพื่ อใช ในการ
ประชาสัมพันธ์กลุมยอยของแตละคณะ
ขอ 6 กําหนดใหทุกคณะจัดทําสารัตถะจากงานประชุมวิชาการประจําป ของแตละสาขาวิชาตาม
รูปแบบที่กําหนด เพื่อจัดทําเป็นเอกสารเผยแพรหลังเสร็จงานประชุมวิชาการ
ขอ 7. การขอเบิกเงินทุน ใหคณะสงผลผลิตของโครงการตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 โดยเอกสาร
ดังกลาวตองผานที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ หรือคณะกรรมการวิชาการคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจํ าคณะ หรื อที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ข องคณะเป็ น ผู ป ระเมิ น ผลงาน และสํ านั กวิ จั ย นํ าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย เพื่ออนุมัติเบิกงบประมาณเหมาจาย คณะละ 200,000 บาท
ทั้งนี ้ก รณีที่ค ณะ/วิท ยาลัย สง ผลผลิต ของโครงการเพื่อ ขอรับ ทุน การเขีย นบทความไมค รบ
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมและพัฒ นางานวิจัย กําหนดไว สามารถดําเนิน การเบิกไดงบประมาณได
ตามสัดสวนดังนี้
(1) สง info graphic และสรุปสารัตถะงานประชุมวิชาการ อนุมัติงบประมาณ 100,000 บาท
(2) สงบทความเพื่อลง Proceedings ประกอบดวยบทความที่ไมผานการเผยแพรมากอนไมนอยกวา
3 บทความ/สาขาวิชา ซึ่งตองประกอบดวยบทความภายในและบทความจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อนุมัติงบประมาณ 100,000 บาท

3.3 วิธกี ารปฏิบัติงานประชุมวิชาการ
การปฏิบัติงานประชุมวิชาการ มีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้
ภาพที่ 3.1 กระบวนการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการ
กระบวนการจัดสัมมนา
ขั้นเตรียมการกอนจัดสัมมนา
•
•
•
•

กําหนดหัวขอประชุมวิชาการ
ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ
ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเตรียมประชุม
วิชาการ

ขั้นดําเนินการระหวางการสัมมนา
•
•
•
•
•

ลงทะเบียน
เปิดการประชุมวิชาการ
จัดสัมมนา
จัดสัมมนากลุม ยอย
ปิดการประชุมกลุม ยอย

ขั้นดําเนินการหลังสัมมนา
•
•

•

สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ
รายงานผลการจัดประชุม
วิชาการ
จัดทํารายงานสืบเนื่องจากากร
ประชุมวิชาการ
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3.3.1 ขั้นเตรียมการกอนจัดประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาวิชาการ
ในการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาวิชาการตองอาศัยผูปฏิบัติงาน หรือคณะกรรมการ
หลายฝายในการรวมกันดําเนินงาน ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนจัดเตรียมงานลวงหนาจึงเป็นสิ่งจําเป็น
เพื่อใหการดําเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยมีการกําหนด
ขั้นตอนการเตรียมงานประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการ ดังนี้
1. กําหนดหัวขอการจัดประชุมวิชาการ โดยพิจารณาจากสิ่งสําคัญดังตอไปนี้
(1) เรื่องหรือประเด็นที่นาสนใจ หรือตองการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร และสังคม
(2) ประเด็นที่ผูเขารวมประชุมวิชาการปที่ผานมาเสนอ หรือใหความสนใจ โดย
รวบรวมจากแบบสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถามจากผูเขารวมประชุม
2. ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เขียนโครงการจัดประชุมวิชาการ ประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อโครงการ ปกติตั้งตามชื่อของการประชุม หรือตาม วัตถุประสงค์ของการประชุม
อาทิ การประชุ มวิชาการระดั บ ชาติ เนื่ องในวัน คลายวัน สถาปนา ครบรอบ... ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําป....โดยกําหนดชื่อหัวขอหลักของการ
ประชุม ตามเรื่องที่เป็นประเด็นที่นาสนใจ หรือการมุงแกปัญหาเพื่อสังคมในแตละป
ตามที่มติที่ประชุมกําหนด
(2) หลักการและเหตุผล เป็นการกลาวถึง ความเป็นมา ปัญหา และความจําเป็นที่
จะตองจัดประชุมวิชาการ หรือสัมมนาในหัวขอดังกลาว
(3) วัตถุประสงค์ ตองเขียนใหสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผล โดยตองระบุใหชัดเจน
วาเป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่ออะไร มีเปาหมายที่สําคัญอยางไร
(4) กลุมเปาหมายหรือผูเขารวมประชุมวิชาการ สัมมนา ตองกําหนดใหชัดเจนวาเป็น
กลุมใดบาง มีคุณสมบัติอยางไร จํานวนเทาใด
(5) ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย องค์ปาฐก และผูรวมอภิปรายในภาคเชา ผูดําเนิน
รายการบนเวที ตองกําหนดวาเป็นใคร ระบุตําแหนง และหนวยงานใหชัดเจน
และตองเป็นปัจจุบัน
(6) รูปแบบการจัดกิจกรรม ตองระบุรูปแบบในการจัดกิจกรรมใหชัดเจน วามีกิจกรรม
อะไรบาง จะใชวิธีการใดในการประชุมวิชาการ เชน การปาฐกถา การอภิปราย
การปฏิบัติจริง การนําเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นตน
(7) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตองกําหนดใหแนนอนวาการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นกี่
วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแตวันใด และสิน้ สุดในวันใด
(8) สถานที่จัดประชุมวิชาการ กําหนดใหชัดเจนวาในแตละกิจกรรมที่จะจัดในระหวาง
การประชุมวิชาการนั้น จะใชสถานที่ใดบาง เชน พิธีเปิด-พิธีปิดการประชุมวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของกลุมยอยตามสาขาวิชาจะใชหองใด
(9) งบประมาณ ตองระบุแหลงรายไดของงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการ เชน
จากเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณอุดหนุนของหนวยงาน หรือเงินบริจาค
จากหน ว ยงานที่ เกี่ย วข อง เป็ น ต น และประมาณการรายจ าย เช น ค าตอบแทน
คาใชสอยและคาวัสดุ เป็นตน ซึง่ ผูจัดประชุมวิชาการจะตองประมาณการใหชัดเจน
(ในสวนของงบประมาณจะแสดงตออธิการบดี เพื่อขออนุมัติ และคณะกรรมการที่
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เกี่ ย วข อ งกั บ การการจั ด ประชุ ม วิ ฃ าการเท า นั้ น ไม แ สดงในรายละเอี ย ดที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหนวยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป)
(10) ผลทีค่ าดวาจะไดรับ ตองกําหนดประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการ หรือการจัด
ประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาวาจะเกิดประโยชน์อะไรตอผูเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้บาง
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาหัวขอเรือ่ งทีจ่ ะใชในการประชุมวิชาการ โดยมติที่ประชุมรวมเสนอชื่อ
หัวขอหลัก
(2) พิจารณาผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญที่จะเชิญเป็นองค์ปาฐก และผูรวม
อภิปรายในการประชุมวิชาการ
(3) พิ จ ารณาและเสนอการแต งตั้ งคณะอนุ ก รรมการฝ ายต าง ๆ เพื่ อ ช ว ยในการจั ด
ประชุมวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
(4) พิ จ ารณาแผนดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการและจั ด เตรี ย มขั้ น นตอนในการ
ดําเนินการอยางเหมาะสมกับเวลา
(5) พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ วิธีการประเมินผล ตลอดจนการเผยแพร
รายงานสื บ เนื่ อ งจากากรประชุ ม วิ ช าการ และผลสรุ ป สารั ต ถะของการประชุ ม
วิชาการของแตละสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม
(6) พิ จ ารณาสถานที่ ในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ ห อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ
ตลอดจนการรับรองผูทรงคุณวุฒิ และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
อนึ่ง หัวขอของโครงการจัดประชุมวิชาการ หรือจัดสัมมนาสามารถปรับใหยืดหยุนไดตามลักษณะของ
โครงการหรือตามคณะกรรมการกําหนดเปนอยางอื่น
4. ขัน้ ดําเนินงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการ หรือการจัดสัมมนา เมือ่ ทราบหัวขอหลักของการ
จัดประชุมวิชาการแลวควรเตรียมการจัดประชุมวิชาการ โดยปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้
(1) นัด ประชุ มคณะกรรมการจั ดประชุ มวิชาการ เพื่ อกําหนดรูป แบบการจัดประชุ ม
วิชาการ และรายงานความคืบหนาในการเตรียมการ
(2) ทาบทามผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่จ ะเป็ น องค์ ป าฐก หรื อผู รว มอภิ ป ราย ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ โดยทาบทามตามลําดับกอนหลัง
(3) ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ ผานเลขานุการ เพื่ออํานวยความสะดวก เชน ดาน
การเดินทาง ดานทีพ่ ัก ที่จอดรถ ดานอาหาร และการติดตามไฟล์นําเสนอ เป็นตน
(4) ประชาสัมพั นธ์การจัดประชุมวิชาการ จัดทํ าหนังสือเชิญไปยังหนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจเขารวมงานประชุม
วิชาการ
(5) รับ ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุ นการเขียนบทความและการจัด ประชุมวิชาการ
พรอมบทความฉบับสมบูรณ์
(6) จั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ และเปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นออนไลน์ สํ าหรั บ ผู ส นใจเข า ร ว มประชุ ม
วิชาการ และผูนําเสนอบทความ
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(7) จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่
แฟมลงทะเบียน วัสดุ สําหรับการจัดประชุมวิชาการ
(8) เตรียมการดานเอกสารสําหรับแจกผูเขารวมการประชุมวิชาการ เอกสารที่จะแจก
ผู เข า รว มการประชุ มวิ ช าการ ควรจั ดใส แฟ ม หรื อกระเป๋ าผ าให เรีย บร อย โดยมี
เอกสารที่ตองเตรียมดังนี้ โครงการประชุมวิชาการ กําหนดการจัดประชุมวิชาการ
ทั้งภาคเชา และภาคบาย เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ทั้งภาคเชา และภาค
บาย แบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ คูปองอาหารกลางวันและอาหารวาง
3.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุมสัมมนา
เมื่ อถึ งกํ า หนดวั น จั ด ประชุ มวิ ช าการ คณะกรรมการแต ล ะฝ าย และคณะทํ างานจั ดประชุ ม
วิชาการจะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามทีก่ ําหนดไว ดังตอไปนี้
(1) การตอนรับองค์ปาฐก และผูรวมอภิปราย ผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา ผูนําเสนอบทความ
ผูเขาประชุมสัมมนา
(2) รับลงทะเบียนผูเขารวมการประชุมวิชาการ พรอมรับเอกสารประกอบการประชุม อาหาร
วางและน้ําดื่ม
(3) ดูแลความเรียบรอยในพิธีเปิดการประชุมประชุมวิชาการ
(4) พิธีกรแจงกําหนดการกิจกรรมใหผูเขารวมประชุมวิชาการทราบกําหนดการภาคบายและ
เรียนเชิญใหเขารวมกิจกรรมกลุมยอย กอนปิดการประชุมและพักรับประทานอาหาร
กลางวัน
3.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมวิชาการ
ขั้นตอนการดําเนินการหลังการประชุมวิชาการ นับเป็นขั้นนตอนประเมินผล รายงานผล และ
สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมวิชาการหลังการประชุมวิชาการสิ้นสุดลงแลว คณะทํางานตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณคาใชจาย เชน คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ คาอาหารวาง
อาหารกลางวัน คาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใชในการจัดประชุมวิชาการ เป็นตน
(2) เก็บแบบประเมินการจัดประชุมวิชาการ พรอมวิเคราะห์การประเมินผลการประชุม
วิ ช าการ พร อ มข อ เสนอแนะในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการครั้ งต อ ไป เสนอผู บ ริ ห ารในที่
ประชุม ทคอ. และที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(3) รวบรวมบทความที่ปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา หลังการ
นําเสนอบทความ เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(4) จั ด รูป แบบรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ มวิช าการ พร อมส งกองบรรณาธิ ก ารจั ดทํ า
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ของแตละสาขาวิชาเป็นผูตรวจสอบความถูกตอง
กอนดําเนินการเผยแพรรายงานสืบเนื่องฯ ในเว็บไซต์สํานักวิจัยตอไป
(5) ประสานงานกับคณะในการเบิกเงินทุนการเขียนบทความ
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3.4 วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ
กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ สํานักวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปงบประมาณ 2560 พบวา ระดับความพึงพอใจของ
ผูรวมตอการจัดงานประชุมวิชาการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.41) จาก
คะแนนเต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้
ความคิ ดเห็ น ของผู เขารว มประชุมวิช าการต อองค์ ป าฐก/ผู อภิ ป ราย พบวา ส วนใหญ เห็ น ว า
นําเสนอไดตรงประเด็นกับหัวขอหลักของการประชุมวิชาการ คาเฉลี่ย 4.50 รองลงมา เห็นวาองค์ปาฐก
และผูอภิปรายนําเสนอไดเขาใจ มีเทคเนิคในการนําเสนอที่ดี และมีระยะเวลาที่เหมาะสม รอยละ 4.43 ,
4.38 และ 4.24 ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมวิชาการตอสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ยตามอันดับ
สูงสุด 5 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 สถานที่จัดประชุมวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56
อันดับที่ 2 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38
อันดับที่ 3 เวลาในการจัดประชุมวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34
อันดับที่ 4 ระบบ แสง สี เสียง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27
อันดับที่ 5 การบริการของเจาหนาที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตองมีศิลปะการใหบริการที่ดี โดย
การยึดถือแนวปฏิบัติการใหบริการที่ดี นั่นคือ การเป็นผูใหบริการที่เป็นเลิศ ทั้งผูรับบริการภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยตองคํานึงถึงเทคนิคและหลักการใหบริการ ดังตอไปนี้
1. ผูป ฎิ บั ติ งานจะต องมีความรู ความเชี่ย วชาญในงานที่ ให บ ริการ เพื่ อให สามารถตอบข อ
ซักถาม หรือคําปรึกษาจากผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก ไดอยางถูกตองและแมนยํา
และรวดเร็ว ตลอดจนต องมีความรูรอบตั วนอกเหนื อจากความรูในงานเพิ่ มเติม เพื่ อนํ า
ความรุที่ไดไปประยุกต์ใชในการปฏิบัติงาน
2. ผูปฏิบัติงานตองใหการตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความ
เอาใจใสตอผูมารับบริการ และปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความเสมอภาค
3. ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ตอรองเพื่อลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
และตองเป็นผูที่สามารถแกไขปัญหาใหกับผูรับบริการใหมีความพึงพอใจได
4. ผูปฏิบัติงานตองคนหาความตองการ ผูใหบริการตองรูจักสอบถามความตองการของผูมารับ
บริการและเขาใจความตองการที่แทจริงของผูมารับบริการ
5. การเสนอความชวยเหลือ ผูใหบริการตองตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ ดวย
การให ขอมู ล ตาง ๆ ที่ ถูกต องชั ดเจนหรือความช วยเหลืออื่ น ๆ ที่ ส ามารถดํ าเนิ น การได
เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด
6. ผูปฏิ บั ติ งานต องฟั งความคิดเห็ น ขอเสนอแนะจากผู รับบริการ ตลอดจนการประเมิ นผล
ภาพรวมของการให บริการ ทั้ งนี้ เพื่ อจะได นํ าผลจากการประเมิ น ไปปรับ ปรุงแก ไขและ
พัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
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7. ตองมีความกระตือรือรน มีจิตใจในการใหบริการ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทําให
เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ
8. ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึก และสงผลให
เกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อใหผูรับบริการเกิดความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ หรือ
ติดตอขอเขารวมงานประชุมวิชาการในครั้งตอไป
9. ตองสามารถควบคุมอารมณ์ได งานบริการเป็นงานที่ใหความชวยเหลือจากผูอื่น ตองพบปะ
ผู ค นมากมายหลายชนชั้ น ดั ง นั้ น กิ ริ ย ามารยาทจากผู รั บ บริ ก ารจะแตกต า งกั น เมื่ อ
ผูรับบริการไมไดตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิพูดจากาวราวกิริยามารยาทไมดี ซึ่งผูใหบริการตอง
สามารถควบคุมสติอารมณ์ไดเป็นอยางดี
10. มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการชวยเหลือ ผูทํางานบริการเป็ น
ผูใหจึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะใหบริการนําไปสู
ความเป็นเลิศดานการบริการ
3.5 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.5.1 วิธีการติดตามการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน มีวิธีการติดตามการปฎิบัติงาน
ใน 3 สวนดังนี้
1. ระดั บ หน ว ยงาน ต อ หน วยงาน หมายถึ ง ผู รั บ บริ ก ารจากคณะ/ วิ ท ยาลั ย ในสถาบั น ฯ
สามารถประสานงาน สอบถามขั้น ตอนการดําเนิ นงานจัดประชุมวิชาการ ความคืบหนาของในการยื่ น
ขอเสนอโครงการขอรับ ทุ นการเขี ยนบทความ กระบวนการจัด ทํ า Proceedings หรือขอติ ดขั ดในการ
ดําเนินงานไดตลอดเวลา โดยผูปฎิบัติงานการจัดประชุมวิชาการของสํานักวิจัยจะคอยแจงขาวสาร และ
ผลการดําเนินงานใหผูรับบริการทราบเป็นระยะ ผานหนังสือบันทึกเวียน อีเมล์ผูประสานงาน และกรุป
Line ID งานประชุมวิชาการ และโทรศัพท์ เมื่อมีการติดตามงาน การสอบถามความคืบหนา หรือแจง
ขั้นตอนในการดําเนินงาน ขอมูลที่ใชในการประสานงานติดตามความคืบหนา อาทิเชน วันที่รับเรื่องจาก
คณะ/วิทยาลัย ขอเสนอโครงการที่นําเขาขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม มติที่ประชุมในเรื่อง
ตางๆ กําหนดการนําเสนอบทความกําหนดการสงผลงาน ตลอดจนการติดตามงานจากคณะ เป็นตน
2. ระดับสํานัก ผูป ฏิบั ติงานตองมีการวางแผนการจัดประชุมวิชาการในภาพรวม เพื่อเสนอ
เลขานุการสํานัก และผูอํานวยการสํานักทราบกระบวนการ และระยะเวลาในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
และเมื่ อ มี ค วามคื บ หน า ผู ป ฏิ บั ติ ง านจะต อ งปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู ต ลอดเวลา เพื่ อ ให
ผูบ ังคับบัญชาสามารถทราบผลการดําเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา กรณีเกิดปัญหาใน
การดําเนินงานจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อขอคําปรึกษาในการแกไขปัญหาทันที เพื่อให
สามารถจัดงานประชุมวิชาการไดทันตามกําหนดเวลาที่วางไว
3. ระดับสถาบัน ผูปฏิบัติงานจะตองรายงานความคืบหนา และรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการทราบผานผูอํานวยการสํานักวิจัย ในที่ประชุม ทคอ. และที่ประชุม ทคอ.
วิ จั ย และหากมี ว าระเสนอเพื่ อ ให ค ณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการพิ จ ารณา อาทิ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ แตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ สรุปชื่อ Sub-Themes
ของแตละสาขาวิชา รายงานความคืบหน าการทาบทามองค์ปาฐก และผูรวมอภิป รายในภาคเชา สรุป
จํานวนบทความที่จะนําเสนอในแตละสาขาวิชา สรุปหองยอยที่จะใชในการนําเสนอบทความภาคบาย
การขออนุมัติอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนรายงานผลการจัดประชุมวิชาการ ประจําป พรอม
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งตอไป
นอกจากนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการจะถูกกํากับดวยกระบวนการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน ทั้งนี้สํานักวิจัยไดแจงกําหนดการดําเนินงานดังกลาว
ใหคณะ วิทยาลัยทราบ ในบันทึกแจงเกณฑ์การขอรับทุนการเขียนบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ และมีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานผานผูประสานงานของ
คณะและวิทยาลัยอยางเป็นระยะ เพื่อใหกระบวนงานการจัดประชุมวิชาการ สามารถดําเนินไปดวยความ
ตอเนื่อง และทันกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
3.6 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
เงื่ อ นไขการส งบทความเพื่ อร วมนํ าเสนอในงานประชุ มวิ ชาการและการเผยแพร บทความใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ บทความที่สงมาเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และเพื่อเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จะตองไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน
และไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ และเจาของบทความตองมิไดคัดลอกหรือ
ละเมิดลิขสิทธิผ์ ลงานของผูใด
ขอสังเกต
บทความที่สงเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ตองผานการประเมินหรือการ
ตรวจรับผลงานจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ หรือคณะกรรมการวิชาการคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือที่ประชุมอาจารย์ของคณะ/วิทยาลัยเป็นผูประเมินผลงาน และคณะ/วิทยาลัยทํ าบันทึ ก
สงผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผานการประเมิน หรือการรับผลงานจากคณะ/วิทยาลัยใหแกสํานักวิจัย เพื่อรวมรวม
นํ าเสนอในงานประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ และจั ดทํ ารายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ
(E-Proceedings) และสํ า นั ก วิ จั ย จะต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ งของรู ป แบบบทความก อ นจั ด ทํ า
Proceedings หากบทความไมเรียบรอยใหแจงผูเขียนผานทางคณะ วิทยาลัยเพื่อปรับแกไข
ขอควรระวัง
1. การรับบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรใน Proceedings ตองตรวจสอบการคัดลอกบทความ
หากเป็น บทความภาษาอังกฤษตรวจดวยระบบ Turn it in บทความภาษาไทยตรวจดวยระบบอักขรา
วิสุทธิ์เพื่อปองกันการจัดพิมพ์บทความซ้ําซอน
2. การส งบทความให ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ อ านประเมิ น กรณี ผู เขี ยนบทความเป็ น อาจารย์ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ และนั กศึ กษาของสถาบัน ให ส งผูทรงคุณ วุฒิ อานประเมิ น บทความเป็ นบุ คคลนอกสถาบั น
เทานั้น
3. การสงบทความให ผู ทรงคุ ณ วุฒิ อานประเมิ น กรณี ผู เขีย นบทความเป็ นอาจารย์ นักวิจั ย
นักวิชาการ และนักศึกษาจากภายนอกสถาบันใหสงผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความภายในสถาบันหรือ
ภายนอกสถาบัน แตตองไมใชหนวยงานเดียวกับผูเขียนบทความ
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สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
1. การสงบทความให ผู ทรงคุ ณ วุฒิ อานประเมิ น บทความควรปิ ดชื่ อ และสถานที่ ติ ดต อของ
ผูเขียนบทความ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นการบงบอกวาผูเขียนบทความเป็นใคร
2. การติดตามผลการพิจารณาบทความจากผูอานประเมิน ควรแจงเตือนกอนถึงกําหนดเวลา
และเมื่อเลยกําหนดเวลาใหติดตามทวงถาม โดยมีการประทับตราลับไวที่เอกสารอานประเมินและมีการปิด
ผนึกใหเรียบรอย
3. ผลการพิจารณาบทความเป็นความลับ ควรเก็บอยางระมัดระวังใหมิดชิด
4. การตรวจรับ ผลงานเพื่ อประกอบการรับ ทุน ตองมีการตรวจสอบให เป็น ไปตามเกณฑ์ การ
ขอรับทุนการเขียนบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ กอนจะสงขออนุมัติยังคณะกรรมการ
กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
3.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานประชุมวิชาการ
จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ประพฤติไดจะเกิดความงดงาม หรือความสงางามในสายตาผูอื่น เป็น
ความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นําไปสูความรวมมือ การชวยเหลือเกื้อกูลจากผูอื่นไดโดยงาย
และดวยความเต็มใจ ซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของการประกอบอาชีพใน
สาขาตาง ๆ หรือรูปแบบในการดํารงตนของคนในกลุม สังคม หมูคณะ หรือองค์กรตาง ๆ ซึ่งนอกเหนือจาก
การแสดงออกในแนวทางที่ถูกตองที่สังคมยอมรับแลว การมีจิตสํานักที่ดี มีจิตใจงาม มีความเมตตา โอบ
ออมอารีซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผูประกอบสัมมาอาชีพ หรือการดํารงตนที่จะสงผลตอ
ชื่ อเสี ย งเกี ย รติ ย ศ และความมี คุณ ธรรมของแต ล ะบุ คคล หรื อผู ป ระกอบการหรื อกลุ มสั งคมนั้ น ๆ ที่
สามารถจะมองเห็นเป็นรูปธรรมได (กัลยาณี สูงสมบัต,ิ 2007)
คณะกรรมการจั ดประชุ ม วิ ช าการ คณะอนุ ก รรมการประจํ าสาขาวิ ช า คณะทํ างานการจั ด
ประชุมวิชาการ ตลอดจนผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของในการจัดประชุมวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ดํารงไวซึ่งความความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ทั้ งนี้ ผูปฏิ บั ติ งานการจั ดประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ของสถาบั น เป็ นบุ คลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จําเป็นตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งสภา
สถาบันไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554)
3.7.1 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1. พึงประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมเป็นแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการ และบุคคลทั่วไป
ทั้งดานสวนตัวและการงาน เพื่อธํารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
2. พึงปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถและปฏิบัติตอผูรับบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของอยาง
เสมอภาคและเป็นธรรม
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3. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดอิสระ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล
หรือผลประโยชน์ใด ๆ
5. พึงหมั่นศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนางานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
6. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตบริการ จิตอาสาและพรอมใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะ
7. พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตรและ
ชวยเหลือสงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดทีมงานที่ดี
8. พึ งสร าง ส งเสริ มความรั ก ความสามั คคี ความผู กพั น และมี ส วนร วมในการพั ฒ นา
สถาบัน
9. พึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ดวยสํานึกตอสังคมและชาติ
3.7.2 จรรยาบรรณที่พึงมีตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เป็นผูที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกตอง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
3. ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
4. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ รอบคอบ ขยั น หมั่ น เพี ย ร ถู ก ต อ ง
สมเหตุสมผลโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ ผูรับบริการ
และประชาชนเป็นสําคัญ และไมมีผลประโยชน์ทับซอน
5. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเป็นธรรม
6. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อให
การปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7. ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดทิ้งหรือละเวนหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน
8. รักษาความลับที่สถาบันตองดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
9. ดู แลรั ก ษาและใช ท รั พ ย์ สิ น ขององค์ การอย างประหยั ด คุ ม ค าโดยระมั ด ระวั ง มิ ให
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพย์สินสวนตน
10. ละเวนการนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ
11. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
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3.7.3 จรรยาบรรณที่พึงมีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
1. เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ
2. ปฏิบัติหนาที่โดยมิใหเป็นการกระทําขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปเป็นผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งชัว่ คราว
3. ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกําลังใจ การจัด
สวัสดิการและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูใตบั งคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบั งคับบัญชาดวย
หลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
4. ใหความรวมมือชวยเหลือผูรวมงานทั้งในดานการใหความคิดเห็น และการแกปัญหา
รวมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความ
รวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอองค์การ
5. ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวม
แรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอองค์การ
6. ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยวาจาสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ละเวนจากการนําผลการปฏิบัติงานของผูอื่นมาเป็นของตน และไมนําผลการ
ปฏิบตั ิงานที่บกพรองของตนไปเป็นของคนอื่น
3.7.4 จรรยาบรรณที่พึงมีตอนักศึกษา ผูรับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม
1. ใหบริการอยางเต็มความสามารถดวยความเป็นธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยา
วาจาที่สุภาพออนโยน
2. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นที่นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
3. ละเวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกัน
โดยเสนหาจากผูมาติดตอ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชน์จากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. ละเวนจากการเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจโดยมิชอบจนกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
5. ละเวนจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู
บริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
6. ละเวนจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย หรือ
ฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
7. ละเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู
สมรสของตน
8. มีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่
3.7.5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) เปิดใจกวางเพื่อพัฒ นาความรูที่เกี่ยวของ และมุงมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนเองอยาง
จริงจังและสม่ําเสมอ พรอมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
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2) จัดทําแผนบริหารการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบเมื่อเปิดภาคการศึกษา
3) สอนเพื่อพัฒนาศิษย์อยางมุงมั่นและตั้งใจ โดยไมเรียกรับผลประโยชน์
4) พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน วิธีการสอน วิธีการวัดผลประเมินผลใหทันสมัยแลว
นํามาใชในการปฏิบัติงานการสอน การวัดผลประเมินผล ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ตรงเวลา สอนดวยความเต็มใจ ไมปิดบังความรู และสอนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
6) เคารพศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ใช เป็ น ตั ว อย า งในการวิ จั ย รั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง ที่
ศึกษาวิจัยไมวาจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
7) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนในการทําวิจัย
8) มีน้ําใจในการใหบริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3.7.6 จรรยาบรรณตอผูเขารวมประชุมวิชาการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
การปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการ ไดนิยามความหมายของ ผูเขารวมประชุมวิชาการ วา
หมายถึง บุคคลที่รวมกิจกรรม อันไดแก ผูจัดประชุมวิชาการหรือจัดสัมมนา ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และ
ผูเขารวมประชุมวิชาการ การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดสัมมนาจะบรรลุวัตถุประสงค์ ผูเขารวมประชุม
วิชาการพึงตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอาชีพในการเขารวมประชุมวิชาการ/สัมมนา ดังตอไปนี้
1. มีความจริงใจในการเขารวมประชุมวิชาการ ทุกฝายตองใหความเอาใจใส สนใจการ
ประชุมวิชาการอยางจริงจัง โดยการตั้งใจฟังผูทรงคุณวุฒิปาฐกถา หรือบรรยาย รวมเสนอความคิดเห็น
ดวยความมีเหตุผล เที่ยงตรง ไมแสดงการคัดคาน ดวยอคติสวนตน
2. พูดจาสุภาพ และเหมาะสมกับกาละเทศะ
3. รักษาอารมณ์ใหมั่นคง และเป็นปกติ ไมลุแกโทษะ เพื่อจะใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนปราถนา
ควรตระหนักวาทุกสิ่งทุกอยางตองอาศัยแนวคิดหลายๆ ทาง วิเคราะห์ดวยหลักการเหตุและผล
4. ปฏิบัติตอผูเขารวมประชุมวิชาการ ดวยความเคารพในคุณคาแหงความเป็นมนุษย์
ความเทาเทียมกัน รูจักยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น ไมอวดแบงแสดงตนวาเกงเกินผูอื่น หรือใชความรู
ที่มีอยูในทางไมชอบ
5. การถายทอดความรู การแสดงความคิดเห็น มุงเนนเพื่อใหเกิดความรู ทักษะและเจตคติ
อันเป็นคุณประโยชน์ตอผูรวมประชุมวิชาการเป็นสําคัญ
6. มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีเมตตากรุณาเกื้อกูลประโยชน์จากการประชุมวิชาการ ใหแก
ผูเขารวมประชุมวิชาการ ซึ่งกันและกัน
7. ตรงตอเวลา รักษาเวลาในการประชุมวิชาการ
8. มีสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม โดยการนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมวิชาการไป
สรางสรรค์แนวคิด วิธีการที่เหมาะสมในการดําเนินงานของตนเองและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ
และโลก
จรรยาบรรณทางวิช าชีพของผูเขารวมประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็ น แนวทางที่ จะช วยให
ผู จัดประชุ มวิ ช าการสามารถคั ดเลื อกบุ คคลที่ จ ะทํ าหน าที่ ต าง ๆ ได อย างเหมาะสมแล วยั งส งเสริ มให
ผูเขารวมประชุมวิชาการทุกทานไดตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของการเขารวมประชุมวิชาการ
อันจะสงผลใหการจัดประชุมวิชาการบรรลุเปาหมายที่วางไว (เกษกานดา สุภาพจน์, 2547 : 60)
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การทํ าคูมือ การจัด ประชุมวิช าการระดับ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บทนี้กลาวถึง แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมวิชาการหรือการจัด
สัมมนา หลั กเกณฑ์ การปฏิ บั ติงาน มาตรฐานการปฏิ บั ติงาน คณะกรรมการตาง ๆ อํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการ ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อง อั ตราเบิ กจายเงิน
อุดหนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน พ.ศ.2558 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 เกณฑ์การเบิกจายเงินงบประมาณการ
เขียนบทความพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์
วิธีการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการ เงื่อนไขและขอควรระวัง รวมถึงสิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ งานประชุ ม วิช าการ ส ว นรายละเอี ย ดกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะ
ไดกลาวถึง ในบทที่ 4 ตอไป
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บทที่ 4
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เนื้อหาในบทนี้ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกําหนด
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมภาคเชา การปาฐกถานําเรื่องที่เกี่ยวของ
กับหัวขอหลักของการประชุมวิชาการ โดยองค์ปาฐก และผูรวมอภิปราย กิจกรรมภาคบาย การนําเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในรู ป แบบ Round Table โดยเน นการเป็ น Action Based, Action Paper เป็ นการ
นําเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง และมีผูทรงคุณวุฒิ เป็นผูวิพากษ์บทความ (discussant) โดยแบงกลุม
สําหรับการประชุมวิชาการ 12 กลุมยอยตามสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการจึงตองเป็นที่จะตองใชความรู ทักษะ ความสามารถ
และความละเอี ยดรอบคอบในการปฏิบั ติงานสูง ตองมีความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ ขอบังคับต าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ของการจัดประชุมวิชาการที่สถาบันฯ กําหนดไว
การบริหารจัดการกระบวนการทํางานภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัด ผูปฏิบัติงานจําเป็นตองมี
ทักษะความสามารถในการติดตอประสานงานกับผูนําเสนอบทความ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอานประเมินบทความ
คณะกรรมการจั ดประชุมวิ ช าการ คณะอนุ กรรมการประจํ าสาขาวิช า และคระทํ างานการจั ด ประชุ ม
วิช าการฝ ายต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข องได อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อให การจั ดประชุ มวิ ชาการเกิ ดขึ้ นได อย างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเปาหมายที่สถาบันฯ ไดทันกําหนดเวลา
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ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow
เริ่มตนหรือสิ้นสุดโปรแกรม
กิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ งานที่ อ าจมี การขอให แ ก ไขหรื อ จั ด ส งหลั ก ฐาน
เพิ่มเติมตามขอบังคับไดเล็กนอย รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียด แตไมมี
การตัดสินใจหรือการอนุมัติ
การตัดสินใจ ทางเลือก การอนุมัติการประเมิน การพิจารณา รวมถึงการ
พิจารณากลั่นกรองโดยที่ไมไดตัดสินดวย
จุดเชื่อมโปรแกรมที่อยูในหนาอื่น
จุดเชื่อมโปรแกรม
การไหลของขั้นตอนหลักกรณีผานกระบวนการ เห็นชอบโดยที่ยังไมสิ้นสุด
หรือไมอนุมัติ ไมเห็นชอบ ไมรับพิจารณา
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(กรณีรับบทความผานคณะ/วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการเขียนบทความรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ)
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(กรณีรับบทความผานคณะ/วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการเขียนบทความรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ) (ตอ)
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จากตารางที่ 4.1 ผูปฎิบัติงานขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัด
ประชุมวิชาการ (กรณีรับบทความผานคณะ/วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการเขียนบทความรวมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ) โดยละเอียด เพื่อใหผูอานเขาใจกระบวนการมากขึ้นโดยแบงเป็นขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแต
เริ่มตนกระบวนการจัดประชุมวิชาการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ จัดทําโครงการ และการขออนุมัติโครงการ
ในขั้นตอนนี้ถือวาเป็นกระบวนการที่สําคัญมากในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ เนื่องจาก
เป็ น ขั้ น ตอนของการใช ค วามรู และทั กษะต าง ๆ อาทิ ผู ป ฏิ บั ติ งานต องเตรี ย มการศึ กษาข อมู ล ที่ เป็ น
ประเด็นนาสนใจ มีประโยชน์ และมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทําวิจัย ตลอดจนศึกษาประเด็นทาง
สังคมที่ทันสมัยเพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นที่เป็นประโยชน์ตอการจัดประชุมวิชาการมากที่สุด นอกจากนี้ควร
ตองเป็น
ผูที่มีทักษะและเทคนิคในการเขียนโครงการใหมีความนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ตอการอนุมัติโครงการ รวมทั้งตองสามารถสื่อความ หรือถายทอดใหผูเกี่ยวของทราบและเขาใจ
ถึงวัตถุป ระสงค์หลักของการจัดประชุมวิชาการ และองค์การตองการให เกิดผลหรือประโยชน์ในเรื่อง
ใดบางแกผูจัดงานประชุมวิชาการและผูเขารวมประชุมวิชาการ
การเตรียมการจัดทําโครงการ และการขออนุมัติโครงการ มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้
(1)

(2)

ศึกษาคนควาประเด็นที่นาสนใจ มีความสําคัญเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ
เป็นประเด็นที่องค์กรตองการเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน หรือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
พร อ มนํ า เสนอประเด็ น ดั งกล า วให ค ณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการของสถาบั น
พิจารณารวมกันกําหนดหัวขอในการจัดประชุมวิชาการ ประจําป
จัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย โดยตองนําเสนอ
รายละเอียดตาง ๆ ใหชัดเจน เพื่อประโยชน์ตอการอนุมัติโครงการ องค์ประกอบของ
การเขียนโครงการมีดังนี้ (ตัวอยางแนบ 1)
(2.1) ชื่อโครงการจัดประชุมวิชาการ
(2.2) หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมา ตองสามารถสื่อความใหผูอานหรือ
ผูอนุมัติโครงการเขาใจในหลักการสําคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดจาก
โครงการจัดประชุมวิชาการดั งกลาว ซึ่งผูเขีย นต องมีเทคนิ คในการ
เขียนโครงการที่ดี มีการลําดับความสําคัญที่ชัดเจน จัดกรอบประเด็น
ที่ตองการนําเสนอจากภาพกวางไปสูประเด็นหลัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การจัดลําดับความคิดที่เป็นระบบ
(2.3) วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงจุดมุงหมายที่ตองการจัดประชุมวิชาการ
ควรแยกเขียนเป็นขอ ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจน เขาใจงาย
(2.4) กลุมเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ตองระบุวาในการจัดประชุม
วิชาการครั้งนี้ กลุมผูเขารวมประชุมเป็นใคร จากหนวยงานใด และ
จํานวนประมาณเทาไหร การกําหนดกลุมผูเขารวมประชุมวิชาการที่
ชัดเจนจะชวยในการกําหนดขอบขายของการจัดประชุมวิชาการให
งายขึ้ น กระชั บ และเกิ ดการนํ าไปใชป ระโยชน์ได อย างเป็น รูป ธรรม
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดของโครงการเพื่อวัดความสําเร็จ
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(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)
(2.9)

ของการดําเนินการสวนใหญจะกําหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ อาทิเชน
จํานวนผูเขารวมไมนอยกวากี่คน ผลงานที่รวมนํ าเสนอไมน อยกวากี่
เรื่อง ผลประเมิ น ความพึ งพอใจของผูเขารวมประชุมวิชาการไม น อย
กวารอยละ 85 เป็นตน
วิธีการดําเนินการ เป็นการบอกใหทราบถึงขั้นตอนหรือรูปแบบของ
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นวาประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง อยางไร ที่ไหน
และโดยใคร เชน ภาคเชาเป็นการปาฐกถาพิ เศษ และการอภิปรายโดย
ผูทรงคุณวุฒิ ภาคบาย เป็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 12 กลุม
สาขาวิชา เป็นตน
วัน เวลา สถานที่ ควรตองมีการระบุใหชัดเจนวาโครงการที่จะจัดขึ้นมี
ระยะเวลาในการจัดกิ จรรมกี่วัน และสถานที่ จัดกิ จกรรมแตละช วง
กําหนดไวที่ใด เพื่อความสะดวกในการเขารวมประชุมวิช าการของ
ผูรับบริการ
ประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับ การเขียนประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับควร
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไวในตอนตน เพื่อแสดงให
เห็นวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความคุมคากับงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรอยางแทจริง
หนวยงานที่รับ ผิดชอบ หรือผูรับผิดชอบโครงการ ควรมีการระบุ ไว
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
งบประมาณในการดําเนินการ มีความสําคัญมากในการเขียนโครงการ
ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบในการคิด วิเคราะห์ป ระมาณการ
คาใชจายที่คาดวาจะเกิด ขึ้นในการจัดประชุมวิชาการ การวางแผน
งบประมาณเพื่ อใช ในการดํ าเนิ น งานปกติ จ ะแยกตามหมวดต าง ๆ
ไดแก
• หมวดคาตอบแทน ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร
ค า ตอบแทนผู นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ค า ตอบแทนผู ดํ า เนิ น
รายการ คาพาหนะในการเดินทาง เป็นตน
• หมวดคาใชสอย ประกอบดวย คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
คาปฏิบัติงานลวงเวลาของพนักงาน เป็นตน
• หมวดคาวัสดุ ประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการจัดประชุม
วิชาการ คาของที่ระลึกสําหรับวิทยากร เป็นตน
การตั้งงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงาน มักเป็นการประมาณการ
และมีการตั้งงบเกินไวบางสวนเพื่อเตรียมไวสําหรับกรณีจําเป็น เพื่อ
ป องกั น เหตุขัดของ และหากมี การเก็บ คาลงทะเบี ย นจากผู เขารว ม
ประชุมวิชาการ ควรมีการประมาณการรายรับแสดงไวดวย แตในสวน
ของสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ ไม มีการเก็บ คาลงทะเบี ย น
สําหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ
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(3)

เจาหนาที่ฝายการเงิน สํานักวิจัยทําบันทึกเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดประชุม
วิชาการระดับชาติถึงอธิการบดี (ดําเนินการขออนุมัติรายป)

ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ
ในการจั ดประชุ ม วิช าการ ควรมี การกํ าหนดผู รับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งานในรู ป แบบของ
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมวิชาการในดานตาง ๆ โดยอธิการบดีได
เสนอชื่อประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการแตละป และประธานคณะกรรมการกําหนดกรรมการ
ประกอบดวย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ซึ่งมาจาก อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย คณบดีทุกคณะ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองค์การ ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการ
สํานัก เป็นตน ทั้งนี้หากเป็นการจัดประชุมวิชาการขนาดใหญ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
หลายชุด เพื่อความเรียบรอยในการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งในการแตงตั้งคณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) สํานักวิจัยทําบันทึกถึงคณะ / สํานัก ใหแจงชื่อคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา และ
ชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา เพื่อรวบรวมรายชื่อและจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
(2) สํานักวิจัย ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประกอบดวย ชุด
คณะกรรมการ ดังนี้ (ตัวอยาวแนบ 2)
(2.1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิชาการของสถาบัน ประจําป
(2.2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา
(2.3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการ
(ผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา)
(2.4) แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(2.5) แตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ
(2.6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ (ถามี)
(2.7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาเงินทุน (ถามี)
(3) หลังจากรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ แลวผูปฏิบัติงานทําบันทึกถึงอธิการบดี
ผานรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผานหัวหนากลุมงานวินัยและนิติกร เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของรางคําสั่งแตงตั้ง และเสนอลงนามตามลําดับ
กรณี คําสั่งแตงตั้งถูกตอง ไมมีการแกไข หัวหนากลุมงานวินัยและนิติกร
เสนอรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการการวิชาการ และอธิการบดีลงนาม
กรณี คําสั่วแตงตั้งไมถูกตอง หัวหนากลุมงานวินัยและนิติกรแจงใหสํานักวิจัย
ปรับแกไข
(4) หลังจากอธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งแลว สํานักวิจัยสงบันทึกพรอมแนบสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการแตละชุดไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบคําสั่งแตงตั้งการจัด
ประชุมวิชาการ
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ขั้นตอนที่ 3 นัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
การนัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
การจัดประชุมวิชาการในแตละป รวมระดมความคิดเห็นในการกําหนดหัวขอหลักของการประชุมวิชาการ
(Theme) เสนอรายชื่อองค์ปาฐก และผูอภิ ป ราย ผูดําเนิ นรายการ โดยการประชุมคณะกรรมการจั ด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันฯ กําหนดใหมีการประชุมผานที่ประชุม ทคอ.วิจัย หรือที่ประชุม
ทคอ. เพื่อความสะดวกในการนัดหมายองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
สํานักวิจัยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูที่จะเสนอใหเป็นองค์ปาฐก หรือผูอภิปรายในงาน
ประชุมวิชาการ โดยการจัดเตรียมประวัติและผลงานของผูทรงคุณวุฒิดังกลาวสําหรับ
นําเสนอในที่ประชุม
(2) สํ านั กวิจั ยทํ าบั นทึ กขอส งเรื่ องการจั ดประชุ มวิ ชาการเข าที่ ประชุ ม ทคอ.พร อมวาระการ
ประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการรวมระดมความคิดเห็นในการ กําหนดรูปแบบ
การจัดประชุม รวมถึงการกําหนดหัวขอหลัก (Theme) งานการจัด ประชุมวิชาการ
(3) เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากํ าหนด Theme หั ว ข อ หลั ก การประชุ ม วิ ช าการ เสนอชื่ อ
องค์ปาฐก และผูรวมอภิปราย (โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
ผานที่ประชุม ทคอ.) ใหสํานักวิจัยดําเนินการทาบทาม และทําหนังสือเรียนเชิญองค์
ปาฐกและผู อ ภิ ป ราย โดยมี รู ป แบบการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ 3 รู ป แบบ แล ว แต
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการในแตละปจะเลือกรูปแบบการจัดงานใด ดังตอไปนี้
(2.1) กรณีมีเฉพาะองค์ปาฐก ไมมีผูรวมอภิปราย (กําหนดใหมีองค์ปาฐก 1-3 ทาน)
(2.2) กรณีมีองค์ปาฐก และผูรว มอภิปราย (องค์ปาฐก 1 ทาน ผูอภิปราย 3-4 ทาน)
(2.3) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 2.1 และ 2.2 แลวแตคณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการกําหนดรูปแบบเป็นอยางอื่น
(4) นัดหมายการประชุมในครั้งตอไป เพื่อรายงานความคืบหนาการจัดเตรียมการประชุม
วิชาการระดับชาติเขาที่ประชุม ทคอ. หรือ ที่ประชุม ทคอ วิจัย เพื่อวางแผนดําเนินงาน
หรือมีวาระเพื่อพิจารณาเพื่อของมติจากคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
(1)

ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ และการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานตาง ๆ
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จําเป็นตองอาศัยความรวมมือและความอนุเคราะห์จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกับกลุมงาน
สื่อสารองค์การ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ/วิทยาลัยเพื่อใหมีการดําเนินงาน ดังนี้
ประชาสัมพันธโครงการ
(1)
(2)

สํานักวิจัยกําหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
บนเว็บไซต์การประชุมวิชาการ http://conference.nida.ac.th
สํานักวิจัยประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําเว็บไซต์ประชุม
วิชาการ พรอมจัดสงรายละเอียดขอมูลที่จะขึ้นเว็บไซต์ใหกับเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยี
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(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

สารสนเทศ
เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ ICT) ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์การประชุม
วิชาการระดับชาติ และประสานงานใหสํานักวิจัยตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพร
เว็บไซต์
สํานักวิจัยดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับทางฝายสื่อสาร
องค์การ
ในการจัดประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ อาทิเชน
• ปาย LED Billboard ของสถาบัน
• ปายประชาสัมพันธ์หลังอาคารราชพฤกษ์
• โปสเตอร์ขาวรายสัปดาห์ “นิดาวันนี้”
• โปสเตอร์ติดบอร์ดภายในสถาบัน
• จดหมายขาวราย 2 เดือน และราย 6 เดือน
• ระบบโทรทัศน์ภายในสถาบัน Digital Signage
• Facebook / Twitter
• เว็บไซต์นิดา www.nida.ac.th
• เว็บไซต์การจัดประชุมวิชาการ http://conference.nida.ac.th
• เว็บไซต์สํานักวิจัย http://rc.nida.ac.th
• สถานีวิทยุ
• บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “WISDOM for Change”
• หนังสือพิมพ์ (ถามี)
สํานักวิจัยทําจดหมายประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเขารวมงานประชุมวิชาการและฟัง
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิชาการไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
สถาบันและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พรอมแนบรายละเอียดโครงการจัดประชุม
วิชาการ และโปสเตอร์งานประชุมวิชาการ (ตัวอยางแนบ 3)
ประสานงานกับฝายสื่อสารองค์การในการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชน
ทุกแขนงเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดทําหนังสือเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ ของแตละ
คณะ/วิทยาลัยเพื่อเขารวมงานประชุมวิชาการ
สํานักวิจัยทําจดหมายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุม
วิชาการในปที่ผานมา โดยเรียนเชิญใหเขารวมงานประชุมวิชาการ

ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ
เมื่อโครงการไดรับอนุมัติใหดําเนินการแลว และมติที่ประชุมไดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น
องค์ป าฐก และผู อภิ ป รายในงานประชุมวิชาการ ลํ าดับ ตอมาคื อการประสานงานทาบทามเรียนเชิ ญ
ผูท รงคุ ณ วุฒิ ดั งกล า วเป็ น องค์ ป าฐก และผู อภิ ป ราย ตามลํ าดั บ ชื่ อที่ ได รับ การเสนอตามมติ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการดังนี้
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(1)

(2)
(3)

(4)

ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นองค์ปาฐก และผูอภิปราย โดยตองชี้แจงถึงความเป็นมา
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ และประเด็ น หั ว ข อ หลั ก ที่ ต อ งการให
ทรงคุณวุฒิปาฐกถาพิเศษ ในขั้นตอนนี้อาจทาบทามดวยวาจากอนได อาจทาบทามผาน
ทางเลขานุการของผูทรงคุณวุฒิในเบื้องตน
ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญองค์ปาฐก และผูอภิปราย ผูดําเนินรายการอยางเป็น
ทางการ (ตัวอยางแนบ 4)
ประสานงานกับเลขาขององค์ปาฐก และผูอภิปราย ในเรื่องตางๆ ดังนี้
(3.1) ขอรับเอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ
(3.2) ความตองการในการใชสื่อประกอบการปาฐกถา
(3.3) การเดินทางมาปาฐกถา อาทิ การจัดรถรับสง หรือจัดจุดจอดรถ
(3.4) การจัดเตรียมอาหารกลางวัน
แจงยืนยันองค์ปาฐก และผูอภิปรายกอนถึงวันจัดประชุมวิชาการ

ขั้นตอนที่ 5 รับขอเสนอโครงการขอรับทุนการเขียนบทความและการจัดประชุมวิชาการ และรับบทความ
ฉบับสมบูรณ
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

สํ านั กวิ จั ยร างเกณฑ์ การจ ายเงิ นงบประมาณงานประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ของสถาบั น
ประจําป เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อ
ขออนุมัติเกณฑ์การจายเงินงบประมาณงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน โดยเป็น
ทุ นเพื่ อการเขี ยนบทความวิ ชาการ หรื อบทความวิ จั ย และร วมนํ าเสนอในงานประชุ ม
วิชาการระดับชาติ ประจําป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตัวอยางแนบ 5)
คณะกรรมการดํ าเนิ น การกองทุ น ส งเสริ มและพั ฒ นางานวิ จั ยพิ จารณาพร อมอนุ มั ติ
หลักเกณฑ์
สํานักวิจัยทําบันทึกแจงเกณฑ์การจายเงินงบประมาณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ของสถาบันเพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาเพื่อรวมนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันไปยังคณะ /วิทยาลัย โดยเหมาจาย สาขาวิชา
ละ 200,000 บาท (ทั้งนี้ใหคณะ/วิทยาลัยเป็นผูบริหารจัดการงบประมาณตามความ
เหมาะสม)
คณะ / วิท ยาลั ย พิ จ ารณาคั ด เลื อกผู เขี ย นบทความวิ ช าการ หรือ บทความวิ จั ย เพื่ อ
นํ าเสนอในงานประชุ ม วิ ช าการ ของสถาบั นฯ ซึ่ งกํ าหนดให มี บทความจากคณาจารย์
ภายในสถาบันฯ จํานวน 2 บทความ คณาจารย์ หรือผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกสถาบั นฯ
จํานวน 1 บทความ เป็นอยางนอย
คณะ / วิทยาลัย ดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นผูวิพากษ์บทความ (Discussant)
และทําบันทึก หรือแจงชื่อผูวิพากษ์บทความใหสํานักวิจัยทราบตอไป
คณะ / วิทยาลัย ส งขอเสนอโครงการการจัดประชุมวิชาการ ไปยังสํานักวิจัยภายในเดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ของทุ กป เพื่ อขออนุ มัติ จากคณะกรรมการกองทุ นส งเสริ มและ
พัฒนางานวิจัย
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สํานักวิจัยรวบรวมขอเสนอโครงการของแตละคณะ /วิทยาลัย เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณา
ความเหมาะสมของหัวขอบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่จะนําเสนอ และตรวจสอบ
จํานวนบทความใหเป็นไปตามเกณฑ์การจายเงินงบประมาณที่กําหนดไว (ตัวอยางแนบ 6)
(8) เจาหนาที่กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยฯ แจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการไปยัง
คณะ / วิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้
(7.1) กรณีอนุมัติ ใหคณะ / วิทยาลัย สามารถดําเนินตามขอเสนอโครงการได
(7.2) กรณีไมอนุมัติ ใหคณะ / วิทยาลัย ดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการฯ แลวสงขอเสนอโครงการที่ปรับแกไขแลวเขารับการ
พิจารณาอีกครั้งในรอบเดือนถัดไป
(9) คณะ / วิ ทยาลั ย รวบรวมบทความฉบั บสมบู รณ์ ที่ ผ านการอ านประเมิ นบทความจาก
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หรือบทความที่ผานการรับผลงานจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อ
ดํ าเนิ นการจั ดทํ าร าง Draft-Proceedings แจกผู เข าร วมงานประชุ มวิ ชาการ โดยส งให
สํานักวิจัย ภายในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกป
(10) คณะ/วิทยาลัย จัดทํา Press Release ในรูปแบบของ Info graphics สงสํานักวิจัยภายใน
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกป เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกลุมยอย
(11) สํานักวิจัยสง Info graphics ไปยังกลุมงานสื่อสารองค์การเพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การประชาสัมพันธ์ Info graphic กลุมยอยภาคบายตอไป
(7)

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําเว็บไซตและเปดรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการ
เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ ICT) ดําเนินการจัดเว็บไซต์ และระบบ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการของสถาบันฯ ในเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ
และทดสอบการใชงานระบบการลงทะเบียน พรอมเปิดระบบลงทะเบียนสําหรับผูสนใจเขา
รวมประชุมวิชาการ (กรณีผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดยไมนําเสนอบทความ)
(2) สํานักวิจยั ดูแลระบบรับลงทะเบียน พรอม update รายชื่อผูลงทะเบียนทางหนา
เว็บไซต์ เพื่อใหผูลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองไดตามคูมือการลงทะเบียน
ออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติ
(3) เมื่อถึงกําหนดปิดรับลงทะเบียน แจงเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปิดระบบ
รับลงทะเบียน
(4) บันทึกฐานขอมูลผูลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อจัดทําแฟมลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุมวิชาการ โดยจัดแฟมลงทะเบียนเรียงตามลําดับตัวอักษร
(5) สํานักวิจัยจัดทําแฟมลงทะเบียนของคณะกรรมการฯ และผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา
ผูวิพากษ์บทความ และสื่อมวลชน
(1)
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ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ อาหารเครื่องดื่ม และสถานที่
สํานักวิจัย ดําเนินการเตรียมกอนการจัดประชุมวิชาการ
งานดานสถานที่ / อาหาร / พาหนะ
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ประสานงานดานการจัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดประชุมวิชาการทั้งภาคเชาและภาคบาย
โดยปกติการจัดประชุ มวิชาการในภาคเช า จะใชหอประชุมเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา และการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบายจะใชหองเรียน ณ อาคารสยาม
บรมราชกุมารี และ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสานงานฝ ายอาคารสถานที่เพื่ อจัดตกแตงสถานที่ใช ในการจัดงานประชุ มวิช าการ
ไดแก เวทีหอประชุมฯ หองรับรองผูทรงคุณวุฒิ หองรับประทานอาหารผูทรงคุณวุฒิ
หอประชุมใหญ และหองนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนโตะลงทะเบียน ปายชื่อ
งานประชุมวิชาการ สื่อ และอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ตองใช เชน ปายบอกทาง ปายกําหนดการ
กลุมยอยภาคบาย เป็นตน
จัดเตรียมจุดรับรององค์ปาฐก และผูอภิปราย ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถาบัน
จัดเตรียมโตะ เกาอี้สําหรับผูเขารวมประชุมวิชาการใหเพียงพอ
เจาหนาที่ฝายการเงินกําหนดรายการอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม โดยคํานึงถึง
ผูเขารวมประชุมวิชาการที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ
จัดเตรียมสถานที่จอดรถสําหรับองค์ปาฐก ผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมงานประชุมวิชาการ
ประสานงานกั บคณะ/วิ ทยาลั ย ในการดํ าเนิ นงานและการเตรี ยมความพร อมอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ

งานดานตอนรับ และพิธีการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

จัดเตรียมผูทําหนาที่ตอนรับองค์ปาฐก ผูรวมอภิปราย ประธานเปิดงาน และผูทรงคุณวุฒิที่
เขารวมประชุมวิชาการ ณ บริเวณหนางาน เพือ่ เรียนเชิญไปยังหองรับรอง
จั ดพิ ธี กรภาคเช า ชาย-หญิ ง 1 คู โดยปกติ จะทาบทามคณาจารย์ ภายในสถาบั น พรอม
เตรียมบทพูดสําหรับพิธีกร
มีเจาหนาที่ผูประสานงานดานพิ ธีการ หรือขั้นตอนตาง ๆ ในระหวางการประชุมวิชาการ
โดยให ประจํ าอยู ในหอประชุมเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 รอบพระชนมพรรษาฯ เพื่ อดู แลความ
เรียบรอยภายในบริเวณงาน
เตรียมสื่อสําหรับการปาฐกถาพิเศษขององค์ปาฐก และผูรวมอภิปรายใหพรอมใชโดย
ประสานงานกับฝายโสตทัศนูปกรณ์
จัดเตรียมประวัติองค์ปาฐก และผูอภิปรายภาคเชาไวสําหรับพิธีกรกลาวแนะนํา
ประสานงานกับผูติดตามขององค์ปาฐก หรือผูอภิปรายรวม เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ด า นต า งๆ เช น จุ ด จอดรถ ห องพั กรั บ รอง อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องดื่ ม อาหาร
กลางวัน เป็นตน
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งานเอกสาร / ธุรการ
(1)
(2)
(3)
มี)
(4)
(5)
(6)
(7)

เตรียมคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปิดงานประชุมวิชาการ และจัดสงใหผูบริหารที่มี
หน าที่ กลาวรายงาน และกล าวเปิ ดงานพิ จารณากอน พรอมเตรียมคํ ากล าวไวยั งจุ ดโพ
เดียมที่จะกลาวรายงาน และกลาวเปิดงานใหพรอม
เจ าหน าที่ ฝ ายการเงิ น จั ดซื้ อจั ดจ างวั สดุ ที่ ใช ในการประชุ มวิ ชาการ อาทิ กระเป๋ าผ า
สมุ ดฉี ก ปากกา CD-Proceedings สํ าหรับ ผู เข ารวมประชุมวิช าการ (การจัด ซื้ อวัส ดุ
แลวแตกรณีอาจไมเหมือนกันในแตละป)
ดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการขององค์ปาฐก และผูอภิปราย (ถา
เพื่อแจกผูเขารวมประชุมวิชาการ
จัดทําปายชื่อตั้งโตะของผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมประชุมวิชาการ
จัดเตรียมใบประกาศนียบัตรใหแกผูนําเสนอบทความทุกสาขาวิชา พรอมตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในใบประกาศนียบัตร
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ และสัญญาณ Wi-fi สําหรับนักขาว
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประกอบดวย
(7.1) โครงการจัดประชุมวิชาการ
(7.2) กําหนดการภาคเชา และกําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบาย
(7.3) บทความหรือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ
(7.4) แผนผังสถานที่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศสตร์
(7.5) แบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ (ภาคเชา)

งานโสตทัศนูปกรณ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จัดเตรียมอุปกรณ์ โสตทัศนู ปกรณ์ อุปกรณ์ และครุภั ณฑ์ ในการจัดประชุ มวิชาการ เช น
เครื่องคอมพิวเตอร์ , LCD Projector, Pointer, เครื่องพิมพ์ , อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
, กลองถายภาพนิ่ง , กลอง VDO เป็นตน
กลุ มงานโสตทั ศนู ปกรณ์ ประสานงานกั บบริ ษั ทภายนอกในการบั นทึ กภาพเคลื่ อนไหว
ภายในหอประชุมเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และห องนํ าเสนอผลงานทาง
วิชาการ กลุมยอยภายบาย
เปิดวีดีทัศน์แนะนําสถาบันฯ กอนเริ่มงานพิธีเปิดประชุมวิชาการ
ฝายโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลสื่อ แสง เสียง และอุณหภูมิในหอประชุมฯ ใหเหมาะสม
ฝายโสตทัศนูปกรณ์ดูแลประสานงานกับบริษัทที่จัดจางในการบันทึกเทป VDO

สํานักวิจัย ดําเนินการหลังการจัดประชุมวิชาการ
(1)
(2)

การจัดเก็บอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตาง ๆ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
กรณียืมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากหนวยงานอื่น ๆ ใหดําเนินการสงคืนทันที ภายหลังการ
จัดประชุมวิชาการ หรือภายในวันทําการถัดไป
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(3)
(4)

(5)

(6)

ผูรับผิดชอบโครงการรวมรวมแบบประเมินผล เพื่อดําเนินการประมวลผลตอไป
ดําเนินการสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ ประเมินปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตาง ๆ
นํ าสรุ ปผลการจั ดประชุ มวิ ชาการรายงานคณะกรรมการจั ดประชุ มวิ ชาการในที่ ประชุ ม
ทคอ. และ ทคอ.วิ จั ย และที่ ประชุ มสภาสถาบั น เพื่ อหาข อสรุ ปและนํ ามาปรั บปรุ งการ
ดําเนินการในปถัดไป และ
จั ดทํ ารายงานสื บเนื่ องจาการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ประจํ าป (Proceedings) โดย
ผูรับผิดชอบตองจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประจําป แลวสงใหคณะ/
วิ ทยาลั ยส งกองบรรณาธิ การจั ดทํ ารายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการของแต ละ
สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสม ถูกตอง กอนดําเนินการเผยแพรบนเว็บไซต์
ผูรับผิดชอบจัดทําหนังสือขอบคุณองค์ปาฐก และผูอ ภิปราย โดยใหอธิการบดีลงนาม

คณะ /วิทยาลัย ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ณ หองนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

จัดเตรียมเจาหนาที่ลงทะเบียนภาคบาย ณ หองประชุมกลุมยอย พรอมแจกอาหารวาง
และน้ําดื่ม
เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา ผูวิพากษ์บทความเขารวมงานประชุมวิชาการ
เตรียมเจาหนาที่สําหรับรับรองผูทรงคุณวุฒิ ผูวิพากษ์ ผูนําเสนอบทความของแตละ
คณะ/วิทยาลัย
ประสานงานติดตามไฟล์นําเสนอของผูนําเสนอบทความ และจัดเตรียมเอกสารแจก
ผูเขารวมประชุมวิชาการ
ดูแลความเรียบรอยของหองนําเสนอกลุม ยอย
มอบใบประกาศนียบัตรใหผูเขารวมนําเสนอบทความ
รับแบบประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารวมในภาคบาย สงคืนสํานักวิจัยในวันทํา
การถัดไป

ขั้นตอนที่ 8 จัดงานวันจริง
ภาคเชา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เจาหนาที่สํานักวิจัยรวมกันจัดงานและดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบรอยในทุกกิจกรรม
สํานั กวิจัยจัดเตรียมเจาหนาที่ รับ ลงทะเบี ยนผูเขารวมประชุมวิชาการทั้ งภายในและ
ภายนอก และเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหผูเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจน
การแจกอาหารวาง น้ําดื่มและเอกสารเขารวมประชุมวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรอรับองค์ปาฐก และผูรวมอภิปรายในงาน
ประชุมวิชาการ เพื่อใหการตอนรับและการรับรอง
พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมวิชาการ แนะนํากําหนดการ เอกสารประกอบการ
ประชุ มและสถานที่ ต างๆ ในสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ เช น ห องน้ํ า ห อ ง
รับประทานอาหาร จุดปฐมพยาบาล เป็นตน
พิธีกรกลาวเรียนเชิญประธาน และผูกลาวรายงาน ทําพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ
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(6)

(7)

(8)
(9)

เจ าหน าที่ ฝ ายการเงิ น จั ดเตรี ยมเอกสารการเงิ น และค าตอบแทนสํ าหรั บ องค์ ป าฐก
ผูอ ภิปราย
อภิปราย ผูดําเนินรายการ โดยเจาหนาที่ควรกรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน และเขียน
จํานวนเงินใหเรียบรอยกอนใหผูทรงคุณวุฒิเซ็นชื่อรับคาตอบแทน
เจาหนาที่ฝายการเงิน จัดเตรียมคาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นในวันงานจัดประชุมวิชาการ

หมายเหตุ การเบิกจายเงินในการจัดประชุมวิชาการ เบิกจายตามเกณฑประกาศสถาบันบัณ ฑิต
พัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2558 และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่
3) พ.ศ.2555 นอกเหนือจากขางตนใหขออนุมัติจากอธิการบดีเปนรายกรณี

หากมีปัญหาขอขัดของใหผูรับผิดชอบหลักตัดสินใจสั่งการตามความเหมาะสม
เมื่อปาฐกถาเสร็จเรียบรอยแลว พิธีกรแจงกําหนดการภาคบายอยางคราวๆ และกระตุน
ใหผูเขารวมประชุมวิชาการ ตอบแบบประเมินผล และรับอาหารกลางวัน ณ จุดที่
จัดเตรียมไว

ภาคบาย
(10) คณบดีหรือตัวแทนของคณะ /วิทยาลัย นําเสนอ Policy Recommendation จาก
บทความที่คณะ / วิทยาลัยนําเสนอในรูปแบบของ Info graphics กอนเริ่มการนําเสนอ
บทความโดยใชเวลาประมาณ 10-20 นาที
(11) เจาหนาที่คณะ / วิทยาลัย ดูแลความเรียบรอยในการนําเสนอบทความของแตละกลุมยอย
เจาหนาที่คณะ / วิทยาลัย เก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมวิชาการ
(ภาคบาย) สงสํานักวิจัยเพื่อจัดทําสรุปผลการประชุมวิชาการ
(12) เจาหนาที่คณะ / วิทยาลัย เก็บแฟมลงชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการ สงสํานักวิจัย
ขั้นตอนที่ 9 จัดทําสรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เจาหนาที่สํานักวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินผูเขารวมประชุมวิชาการ
สํานักวิจัยทําการประมวลผลแบบประเมินโดยใชโปรแกรม SPSS
จัดทํารายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการ พรอมไฟล์นําเสนอ
สํานักวิจัยจัดทําบันทึกสงไฟล์สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ และผูอํานวยการสํานักวิจัย
นําเสนอในที่ประชุม ทคอ. ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกป
ที่ประชุม ทคอ. นําเรื่องสรุปผลการจัดประชุมวิชาการเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน (ตาม
วาระประชุม สภาสถาบัน)
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ขั้นตอนที่ 10 จัดทํารางรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (E- Proceedings)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

สํานักวิจัยทําบันทึกใหคณะ / วิทยาลัย รวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการปรับแกไข
หลังการประชุมวิชาการตามคําแนะนําของผูวิพากษ์ และผานผูอานประเมินบทความ
หรือบทความวิชาการที่ผานการรับผลงานจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดทํา
E-Proceedings โดยสงใหสํานักวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป
สํานักวิจัย รวบรวมตนฉบับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิคส์
(.doc, .docx)
สํานักวิจัยดําเนินการจัดรูปแบบบทความเพื่อรวมเลม Proceedings
ขอเลข ISBN ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการขึ้นเผยแพรในรูปแบบของ E-Proceedings
บนเว็บไซต์ http://rc.nida.ac.th

ขั้นตอนที่ 11 สรุปสารัตถะจากการประชุมวิชาการ พรอมเบิกเงินทุนในการเขียนบทความ
(1)

(2)

(3)
(4)

สํานักวิจัยทําบันทึกแจงใหคณะ / สํานักเบิกเงินงบประมาณ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติของสถาบัน เพื่อเป็นทุนสําหรับการเขียนบทความวิจัยเพื่อรวมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ เหมาจายสาขาวิชาละ 200,000 บาท โดยกรอกแบบฟอร์มขอเลขที่บัญชี
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินทุนของคณะ / วิทยาลัย พรอมเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
ดังนี้
• บทความฉบับสมบูรณ์
• Info graphic ของแตละคณะ/สํานัก
• สรุปสารัตถะจากการจัดประชุมวิชาการ
สํานักวิจัยรวบรวมบันทึกพรอมหลักฐานแนบการเบิกจายเงินทุน เพื่อเขาที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อขออนุมัติเบิกจายเงิน
ตอไป
• กรณีอนุมัติ เจาหนาที่กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจยั ทําบันทึกแจงกองคลัง
เพื่อเบิกจายเงิน
• กรณีไมอนุมัติ เจาหนาที่กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัยแจงคณะ /วิทยาลัย
ใหปรับแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจยั
และนําเขาที่ประชุมในรอบตอไป
สํานักวิจัยทําบันทึกขอเลขที่บัญชีผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา ไปยังคณะ /วิทยาลัย
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินใหผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา
ฝายการเงินสํานักวิจัย จัดทําบันทึกเบิกเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชาไป
ยังฝายคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามเลขที่บัญชีที่แจงในบันทึก
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการพิจารณาบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
(กรณีเปิดรับ Call for paper จากบุคคลภายนอก)
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การพิจารณาบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (กรณีเปดรับ Call for Paper)
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบั นบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์ แตเดิมกําหนดใหมีการ
เปิ ดรั บบทความทางวิ ชาการจากผู สนใจทั่ วไปที่ ประสงค์ จะร วมนํ าเสนอบทความในงานประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ โดยผานกระบวนการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิกอนการนําเสนอ แตในปัจจุบันไดปรับ
รูปแบบไมรับบทความ Call for Papers แตใหแตละคณะ / วิทยาลัย ดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ รวม
เขี ยนบทความเพื่ อนํ าเสนอในงานประชุ มวิ ชาการตามหั วข อ Theme ของแต ละสาขาวิ ชา เพราะแต เดิ ม
ประสบปั ญหาวาบทความที่ สงมาเพื่ อพิ จารณารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการไม ตรงกั บ Sub-themes
ของแตละสาขาวิชาเทาไรนัก ทําใหสงผลกระทบตอผูเขารวมประชุมวิชาการที่ตั้งใจจะมาฟังการอภิปรายตาม
หั วข อ Sub-themes จึ งมี การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบให เป็ นการทาบทามผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มีชื่ อเสี ยงรวมเขี ยน
บทความให ตรงกั บ Sub-themes ของแต ละสาขาวิ ชา เพื่ อร วมนํ าเสนอ นั บตั้ งแต การประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ ประจํ าป 2556 เป็ นต นซึ่ งหากทางสถาบั นมี นโยบายใหเปิ ดรับบทความ Call for papers จาก
บุคคลภายนอกทั่วไป ก็สามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดประชุมวิชาการกอนหนาและเพิ่มเติมขั้นตอน
การพิจารณาบทความ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปิดประชาสัมพันธ์การรับบทความ
ผูเขียนสงบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
หาผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ตรวจสอบบทความฉบับแกไข
สงหนังสือตอบรับการนําเสนอบทความ

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธการรับบทความ
(1)
(2)

จัดทําเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ และประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อ
รวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ประจําป
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
พิจารณาบทความเบื้องตนกอนจัดหาผูอานประเมินบทความ

ขั้นตอนที่ 2 ผูเขียนสงบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
ผูสนใจสงแบบตอบรับการรวมนําเสนอบทความ และรางบทความฉบับสมบูรณ์มายัง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผานทางอีเมล์ htpp://conference.nida@hotmail.com และ
สงตน ฉบับทางไปรษณี ย์ จํ านวน 2 ชุด มายั งสํ านักวิจัย สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห าร
ศาสตร์
(2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร
(2.1) กรณีไมครบถวน/ไมถูกตอง แจงผูเขียนเพื่อปรับแกไขเอกสารใหมให
ถูกตองและสงกลับมายังสํานักวิจัยอีกครั้ง
(2.2) กรณีครบถวนและถูกตอง สงตนฉบับใหคณะกรรมการพิจารณา
(1)
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ขั้นตอนที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
(1)
(2)

(3)
กรณี

ผูอํานวยการสํานักวิจัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการพิจารณาประเมินบทความใน
ภาพรวม และทําบันทึกสงคณะ/วิทยาลัย พิจารณาผูอานประเมินจํานวน 2 ทาน ตาม
สาขาวิชาที่สงบทความเขารวม โดยใหแจงชื่อผูอานประเมินใหสํานักวิจัยทราบ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดสงตนฉบับใหผูทรงคุณวุฒิผูประเมินบทความ (Peer
reviewer) จํานวน 2 ทาน โดยไมแจงชื่อผูเขียน (Double-blind peer review) ผาน
อีเมล์ การจัดประชุมวิชาการ หรือจัดสงตนฉบับบทความพรอมใบประเมินทางไปรษณีย์
ดวยในกรณีผูอานประเมินเป็นผูทรงคุณวุฒินอกสถาบันฯ โดยกําหนดระยะเวลาในการ
อานประเมิน 2 สัปดาห์
ติดตามผลการอานประเมินจากผูทรงคุณวุฒิกอนครบกําหนด 3 วัน และติดตามเมื่อ
ครบกําหนดเวลา โดยใหพิจารณาผลการอานประเมินดังนี้

Peer reviewer ใหผานทั้ง 2 ทาน

การดําเนินการ

ส ง ผลการประเมิ น และข อเสนอแนะจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ผู เขี ย น
บทความปรับแกไขบทความโดยไมมีการระบุชื่อผูทรงคุณวุฒิ
Peer reviewer ให ผ า น 1 ท า น และ หาผูอานประเมินคนที่ 3
ไมใหผาน 1 ทาน
1.หากผูอานประเมินคนที่ 3 ใหผาน ใหสงผลการประเมินใหผูเขียน
ปรั บ แก ไ ข พร อ มข อ เสนอแนะจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยไม ร ะบุ ชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิ
2.หากผูอานประเมินคนที่ 3 ใหไมผาน ทําหนังสือตอบปฏิเสธการ
นํ า เสนอบทความในงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ พร อ มแนบ
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูอานประเมินใหผูเขียนเป็นขอมูล
สําหรับการแกไขปรับปรุงตอไป
Peer reviewer ไมใหผานทั้ง 2 ทาน ทําหนังสือตอบปฏิเสธการนําเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ พร อ มแนบข อ เสนอแนะและข อ คิ ด เห็ น ของผู อ า น
ประเมินใหผูเขียนเป็นขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุงตอไป

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบบทความฉบับแกไข
(1)

กรรมการและเลขานุการการจัดประชุมวิชาการ รวมกับอนุกรรมการประจําสาขาวิชา
ตรวจสอบบทความของผูเขียนที่ปรับแกไขวาเป็นไปตามขอเสนอแนะของผูอานประเมิน
หรือไม
(1.1) กรณีแกไขครบถวน ทําหนังสือตอบรับการรวมนําเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป
(1.2) กรณีแกไขไมครบถวน สงผูเขียนบทความปรับแกไขรอบที่ 2 , 3...P
(1.3) กรณี ไม ป รั บ แก ไข ให พิ จ ารณาและตอบปฏิ เสธการร ว มนํ า เสนอ
บทความ
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(2)

กรณีผูอานประเมินขอดูบทความที่ผูเขียนปรับแกไข ผูรับผิดชอบตองจัดสงบทความที่
ผูเขียนแกไข พรอมแนบขอเสนอแนะใหผูอานประเมินตรวจสอบอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 สงหนังสือตอบรับการนําเสนอบทความ
(1)
(2)

จัดทําหนังสือตอบรับใหผูเขียนบทความทราบ โดยตองระบุชื่อเรื่อง และชื่อผูเขียนอยาง
ชัดเจน เพื่อปองการการผิดพลาดของขอมูล
จัดสงรายละเอียดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เชน การเตรียมไฟล์นําเสนอ ลําดับการ
นําเสนอ และรางกําหนดการใหผูเขียนทราบ เป็นตน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทํารางรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (E- Proceedings)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

สํานักวิจัยทําบันทึกใหคณะ / วิทยาลัย รวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการปรับแกไข
หลังการประชุมวิชาการตามคําแนะนําของผูวิพากษ์ และผานผูอานประเมินบทความ
หรือบทความวิชาการที่ผานการรับผลงานจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดทํา
E-Proceedings
สํานักวิจัย รวบรวมตนฉบับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิคส์
(.doc, .docx)
สํานักวิจัยดําเนินการจัดรูปแบบบทความเพื่อรวมเลม Proceedings
ขอเลข ISBN ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการขึ้นเผยแพรในรูปแบบของ E-Proceedings
บนเว็บไซต์ http://rc.nida.ac.th

4.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
การปฏิ บั ติ งานดานการจั ด ประชุ มวิช าการระดั บ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิช าการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตองอาศัยหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใหเป็นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหตรงตาม
วัตถุประสงค์ เปาหมายของการจัดประชุมวิชาการจึงมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และ
คําสั่งตาง ๆ ดังนี้
คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมวิชาการ ของสถาบัน
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
(7) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง อัตราเบิกจายเงินอุดหนุนจากเงิน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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งบประมาณแผนดิน พ.ศ.2558
(8) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
(9) เกณฑ์การเบิกจายเงินงบประมาณการเขียนบทความพื่อรวมนําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.3 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน
การจั ด ประชุ มวิช าการระดับ ชาติ และการนํ าเสนอผลงานทางวิช าการ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการดําเนินงานที่ตองอาศัยกระบวนการวางแผนการดําเนินงานที่เป็นระบบ
เพื่อวางแผนการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการ ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แผนการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการ

แผนการดําเนินงาน
เขียนขอเสนอโครงการและขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับระดับชาติ
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x

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิชาการของ
สถาบัน
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสาขาวิชา

x

x

x

x

x

x

- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม
วิชาการ

x

x

x

- แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ (ถามี)
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาเงินทุน (ถามี)
นัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

x

x

x

x
x

x
x

x
x
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แผนการดําเนินงาน
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- ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
รวมระดมความคิดเห็น รูปแบบการจัดงาน และ Theme
งาน การจัดประชุมวิชาการ

x

x

- พิจารณาสรรหาและคัดเลือก องค์ปาฐก และผูรวม
อภิปราย

x

x

- รายงานความคืบหนาการเตรียมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเขาที่ประชุม ทคอ เพื่อวางแผนดําเนินงาน และ
ขอมติที่ประชุมในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
จัดทําเว็บไซตและประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

x
x

- กําหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตสําหรับการ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบนเว็บไซต์

x

x

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดทําเว็บไซต์ประชุมวิชาการ

x

x

x

x
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แผนการดําเนินงาน
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- เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)
ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ
และประสานงานใหสํานักวิจัยตรวจสอบความถูกตองกอน
เผยแพรเว็บไซต์

x

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
- ทําบันทึกจดหมายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุม
วิชาการและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
- ทําจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผาน
ทางอีเมล์

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

รับขอเสนอโครงการขอรับทุนการเขียนบทความและการ
จัดประชุมวิชาการ และรับบทความฉบับสมบูรณ
- รางเกณฑ์การขอรับทุนการเขียนบทความและการจัด
ประชุมวิชาการ

x
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แผนการดําเนินงาน
- ทําบันทึกแจงเกณฑ์การขอรับเงินทุนการเขียนบทความ
วิจัย หรือบทความวิชาเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติของสถาบันไปยังคณะ /วิทยาลัย
สาขาวิชาละ 200,000 บาท
- รวบรวมขอเสนอโครงการของแตละคณะ /วิทยาลัย
เขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนางานวิจัยฯ แจงผลการ
พิจารณาขอเสนอโครงการไปยังคณะ / วิทยาลัย
- คณะ / วิทยาลัย รวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผาน
การอานประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิ สงใหสํานักวิจัย
ภายในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกป
- รวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์กอนการนําเสนอ
หรือบทความวิชาการที่ผานการรับผลงานจากคณะ /
วิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดทําราง Draft-Proceedings
แจกผูเขารวมงานประชุมวิชาการ
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x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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แผนการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 60
ต.ค.

ปงบประมาณ 61

พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- คณะ/วิทยาลัย จัดทํา Press Release ในรูปแบบของ
Info graphics สงสํานักวิจัยภายในวันที่ 20 มีนาคม ของ
ทุกป

x

- สํานักวิจัยสง Info graphics ไปยังฝายสื่อสารองค์การ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุม
ยอยภาคบายตอไป
เปดรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการ
จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ
อาหารเครื่องดื่ม และสถานที่
จัดงานวันจริง

x

x

x

x

x

x

x

- เตรียมเจาหนาที่รับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอก
- ผูอํานวยการสํานักวิจัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรอรับ
องค์ปาฐก และผูรวมอภิปรายในงานประชุมวิชาการ
เพื่อใหการตอนรับและการรับรอง

x

- ดูแลความเรียบรอยเรื่องอาหารวาง อาหารกลางวัน
และน้ําดื่ม ใหเพียงพอ

x

x

86

แผนการดําเนินงาน
- เก็บแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
วิชาการ
จัดทําสรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ
- รายงานผลการจัดประชุมวิชาการในที่ประชุม ทคอ.
จัดทํารางรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(E- Proceedings)
- รวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการปรับแกไข
หลังการประชุมวิชาการตามคําแนะนําของผูวิพากษ์ และ
ผานผูอานประเมินบทความ
- ดําเนินการจัดรูปแบบบทความ สงกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบ
- ขอเลข ISBN ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ
- นํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการขึ้นเผยแพร
ในรูปแบบของ E-Proceedings บนเว็บไซต์
http://rc.nida.ac.th
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แผนการดําเนินงาน
6.2 สรุปสารัตถะจากการประชุมวิชาการ
พรอมเบิกเงินทุนในการเขียนบทความ
- ทําบันทึกแจงใหคณะ / สํานักเบิกเงินทุนสําหรับการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
เหมาจายสาขาวิชาละ 200,000 บาท พรอมเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงิน
- รวบรวมบันทึกพรอมหลักฐานแนบการเบิกจายเงินทุน
เพื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนสงเสริม
และพัฒนางานวิจัยเพื่อขออนุมัติเบิกจายเงินตอไป
- ทําบันทึกพรอมแบบพรอมขอเลขที่บัญชีผูทรงคุณวุฒิ
ประจําสาขาวิชา ไปยังคณะ /วิทยาลัยเพื่อดําเนินการเบิก
จายเงินใหผูทรงคุณวุฒิทานละ 2,000 บาท
- จัดทําบันทึกเบิกเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิไปยังฝาย
คลัง เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามเลขที่บัญชีที่แจงใน
บันทึก
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บทที่ 5
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนา
การเขียนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ ผูจัดทําคูมือไดเขียนโดยยึดจากเอกสาร ตํารา คูมือที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของผูจัดทําคูมือเอง โดยไดรวบรวมขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติ
และขอสังเกตตลอดระยะเวลากวา 9 ปที่ผานมา และจากเพิ่มเติมจากแหลงขอมูล ตาง ๆ เพื่อใหคูมือเลม
นี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในบทที่ 5 เป็นบทที่วาดวยปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนา ซึ่ง
ผูจัดทําคูมือไดกลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน โดยจะไดอธิบายตอไปนี้
5.1 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการประสานงานในขั้นตอนตาง ๆ โดยผูเขียน
คูมือขอสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและการประสานงานการจัดประชุมวิช าการ
ออก เป็น 3 สวน ดังนี้ (1) สวนของผูปฏิบัติงานประชุมวิชาการ (2) สวนของผูนําเสนอบทความ (3) สวน
ของผูเขารวมประชุมวิชาการ
ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไขและพัฒนางาน

สวนผูปฏิบัติงานประชุมวิชาการ
1. หลักเกณฑ์การขอรับทุนการเขียนบทความเพื่อ
รวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการในแตละปอาจมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการขอรับทุน จึง
ต องมี การประสานงานและอธิ บ ายหลั กเกณฑ์ ใน
สวนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหคณะ / วิทยาลัยทราบ
และเขาใจตรงกันเพื่อปองการกันสับสนและความ
ผิดพลาดในการดําเนินงาน

1. จัดทําบันทึกชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุน
การเขียนบทความเพื่อรวมนําเสนอในงานประชุม
วิชาการไปยังคณะ/วิทยาลัย พรอมระบุรายละเอียด
ของหลักเกณฑ์ใหครบถวน และแจงผูประสานงาน
กลุม ทราบในรายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็นรายขอ

2. คณะ/วิทยาลัย สงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุ น การเขี ย นบทความเพื่ อ ร ว มนํ า เสนอในงาน
ประชุมวิชาการลาชา ไมเป็นไปตามกําหนดเวลา
สงผลใหการพิจารณาขอเสนอโครงการลาชา ทํา
ให ก ระบวนการดํ า เนิ น งานของคณะ/วิ ท ยาลั ย
ลาชาไมทันกําหนดเวลา

2. จั ดทํ าบั น ทึ กติ ดตามข อเสนอโครงการหลัง
ครบกําหนดสงขอเสนอโครงการทันที และใหมี
การติดตาม ทวงถามกอนครบกําหนดเวลาผาน
ทางผูประสานงานการจัดประชุมวิชาการของ
คณะ/วิทยาลัย เพื่อปองกันความผิ ด พลาดใน
การดําเนินการ
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แนวทางแกไขและพัฒนางาน

3. องค์ปาฐก หรือผูรวมอภิปราย ปฏิเสธการเขา
ร ว มงานประชุ ม วิ ช าการในระยะกระชั้ น ชิ ด
เนื่องจากติดภารกิจดวน

3. ผูบริหารสํานักต องดํ าเนิน การปรั บเปลี่ ย น
แผนการดํ า เนิ น การ กรณี ห าผู แ ทนท า นใหม
ไม ไ ด ให มี ก ารประสานงานปรั บ ลํ า ดั บ การ
นําเสนอใหม โดยแจงใหผูทรงคุ ณวุฒิ ทุ กท าน
ทราบพรอมแจงกําหนดการใหม

4. การแจงเปลี่ยนสถานที่หรือหองประชุมกลุมยอย
หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์

4. หากไมมีความจําเป็นมากไมควรเปลี่ยนหอง
ประชุ ม แตห ากมี ค วามจํ า เป็ น ในการเปลี่ ย น
ห องประชุ ม กลุ ม ย อย ให ทําสื่ อแจ งผู เ ข า ร ว ม
อยางชัดเจนทุกสื่อ อาทิ บอร์ด เว็บไซต์ รวมถึง
ส ง อี เ มล์ แ จ ง ให ผู เ ข า ร ว มในกลุ ม สาขาวิ ช า
ดังกลาวทราบ และใหพิธีกรแจงผูเขารวมประชุม
วิชาการทราบอีกหนึ่งชองทาง

5. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการของ
ผูทรงคุณวุฒิไมสามารถสงใหเจาหนาที่จัดเตรียม
ไดกอนวันงาน ทําใหผูเขารวมไมไดรับเอกสารของ
องค์ปาฐก หรือผูอภิปรายในบางทาน

5. ควรมี การแจ งให ผู เ ข าร ว มประชุ มวิ ช าการ
ทราบระหวางการลงทะเบียน และใหนําเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการดังกลาวเผยแพร
บนเว็ บ ไซต์ ห ลั ง การประชุ ม วิ ช าการดั ง กล าว
เพื่อใหผูสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได

6. องค์ ป าฐก และผู ร ว มอภิ ป ราย มาร ว มงาน
ประชุมวิชาการไมทันกําหนดเวลา เนื่องจากสภาพ
การจราจร หรือติดภารกิจทางราชการ

6. ควรมีการประสานงานระหวางเจาหนาที่กับ
เลขานุการขององค์ปาฐก และผูทรงคุณวุฒิเป็น
ระยะ ๆ และหากไมสามารถมาไดทันกําหนดเวลา
ให มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท า นอื่ น ๆ ขึ้ น
ปาฐกถากอน โดยตองแจงใหพิธีกรในงานทราบ
โดยดวน

7. การควบคุ ม เวลาในการปาฐกถา และการ
อภิปรายของผูทรงคุณวุฒิ

7. ผูจัดกิจกรรมจะตองมีการประสานงานแจง
ผูทรงคุณวุฒิให ทราบถึงกํ าหนดระยะเวลาใน
การปาฐกถาของแต ล ะท า น เพื่ อ ให ท า น
สามารถเตรียมขอมูลไดเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่ไดรับ
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สวนผูเ ขียนบทความ ผูอานประเมินบทความ
8. ผูอานประเมินบทความสงผลการอานประเมิน
บทความลาชา

8. การจัดทําตารางควบคุม วันที่สงหนังสือออก
และวันที่ขอรับผลการพิจารณาคืน โดยกําหนด
ขั้นตอนการติดตามผลประเมิน ดังนี้ (1) กอนถึง
กําหนดสงผลการประเมินใหมีการแจงติ ดตาม
ลวงหนา 3 วัน (2) หากครบกําหนดเวลาใหโทรศัพท์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจงติดตามผลจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (3) หากยังไมไดผลการอานคืนใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดหรื อ ติ ด ตามผูทรงคุ ณวุฒิ
ไม ได ให พิ จารณาเปลี่ ยนผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ป ระเมิ น
บทความ

9.ผู เ ขี ย นส ง บทความฉบั บ แก ไ ขล า ช า ไม ทั น
กําหนดเวลาสงผลตอการจัดทํารายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ ประจําป

9. การกําหนดระยะเวลาการสงบทความฉบับ
แกไขอยางเครงครัด หากเลยกําหนดระยะเวลา
จะไม ส ามารถเผยแพร บ ทความในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได เนื่องจากมี
ผลกระทบกับผูเขียนบทความทานอื่นๆ

สวนผูเขารวมประชุมวิชาการ
10. ผู เ ข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการไม ล งทะเบี ย น
ล ว งหน า หรื อ มี ก ารแอบอ า งชื่ อ ผู อื่ น ในการ
ลงทะเบี ย น ทํ า ให ก ารจั ด เตรี ย มเอกสาร และ
อุ ปกรณ์ ประกอบการประชุ มวิ ช าไม เ พี ย งพอต อ
จํานวนผูเขารวม

10.. เปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นจนใกล วั น จั ด ประชุ ม
วิชาการมากที่สุดและให มีการประชาสั ม พั น ธ์
แก ผู เ ข าร ว มประชุ มวิ ช าการทราบว า หากไม
ลงทะเบียนลวงหนาอาจไมไดรับเอกสาร และ
อุปกรณ์ในการประชุมวิชาการ

11. ผูเขารวมประชุมวิชาการมารวมงานชา

11. ควรมี การแจ งเตื อนกํ าหนดเวลาเข าร วม
ประชุมวิชาการไปยัง e-mail ผูลงทะเบียนเขา
รวมงานประชุมวิ ชาการ และควรมีเจา หน าที่
อํ า นวยความสะดวกในการจั ด ที่ นั่ ง ให แ ก
ผูเขารวมโดยเริ่ มจากบริเ วณแถวหนาไปก อน
เพื่ อ เป็ น การให เ กี ย รติ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะขึ้ น
ป า ฐ ก ถ า แ ล ะ เ พื่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ ะ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่ดี
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12. ผู เ ข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการหาชื่ อ ในแฟ ม
ลงทะเบียนไมพบ ทําใหเกิดปัญหาคิวยาวใชเวลา
ในการลงทะเบียนคอนขางนาน
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12. จั ดทํ าระบบลงทะเบี ย นโดยใช ร ะบบ QR
Code สํ าหรั บ ผู เ ข าร าวมประชุ มวิ ช าการเพื่ อ
ลดปัญหาในการคนหารายชี่อ และระยะเวลา
ในการตอคิวลงทะเบียน

5.2 ขอเสนอแนะ
คูมือฉบับนี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานและผูที่สนใจศึกษาเรื่องการจัดประชุมวิชาการ มีความรูความ
เขาใจตอกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการรวมทั้งหลักเกณฑ์ตาง ๆ ของการปฏิบัติงานดานการจัดประชุ ม
วิชาการ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในมุมมองที่หลายหลายมากยิ่งขึ้น แตถึงอยางไรก็ตาม ในการ
ดําเนินงานอาจมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ตางๆ ที่ตองมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ไมวาจะเป็นนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์การเผยแพรผลงานของของคณาจารย์ การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
รวมทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยี และตลอดจนหลักเกณฑ์เชิงวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ทันสมัย ตลอดจนไดรับประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการ
สูงสุด ผูจัดทําคูมือขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานจัดประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในอนาคตตอไป ดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

ปรับปรุงคูมือการจัดประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ใหเป็นปัจจุบัน
เพื่อใหผูปฏิบัตงิ านทดแทนสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
จัดทําแฟมสรุปคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม
วิชาการ ไวอยางเป็นหมวดหมูเพื่องายในการคนหาหรือใชในการอางอิงในการปฏิบัติงาน
สรุปขอเสนอแนะจากการจัดประชุมวิชาการในแตละป เพื่อหาแนวทางการแกไขและ
เสนอในที่ประชุม ทคอ. และ ทคอ.วิจัย เพื่อพิจารณาแนวทางและนําไปปรับปรุงเพื่อให
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมวิชาการสูงขึ้น
ควรมีการศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีจํานวนผูเขารวม
เป็นจํานวนมาก เพื่อศึกษาถึงการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนรูปแบบในการจัดประชุมวิชาการที่เกิดประโยชน์สูงสุด
มาปรับใชกับการจัดประชุมวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตอไป
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูอานประเมินใหเป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการคนหารายชื่อ
ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นแต ล ะสาขาวิ ช า และเพื่ อ ให มี ฐ านข อ มู ล ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น
92

(6)
(7)

จัดเก็บไฟล์ลงทะเบียนของผูเขารวมประชุมวิชาการในแตละป เพื่อใชเป็นฐานขอมูลใน
การประชาสัมพันธ์การเขารวมงานประชุมวิชาการในครั้งตอ ๆ ไป
พั ฒ นาระบบการลงทะเบี ย นหน า งานให มี ค วามคล อ งตั ว มากขึ้ น โดยการนํ า ระบบ
เทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับใชใหเหมาะสม เชน ระบบการลงทะเบียนดวย QR Code
แทนการเซ็นชื่อเขารวมงานเพื่อลดเวลาในการลงทะเบียน และตองมีระบบการบริหาร
จั ดการที่ ดี ห ากมี การเปลี่ ย นระบบเพื่ อ รองรั บ การให บ ริ การแก ผู เ ข า ร ว มงานประชุ ม
วิชาการ
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕์๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว า “ระเบี ย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยค าใช จา ยในการฝึก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เป็นวรรคสองของขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดว ย
คาใชจา ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕
“การเบิกจ ายเงิน และหลั กฐานการจายซึ่ง มิได กํา หนดไว ในระเบีย บนี้ ให ถือ ปฏิบั ติต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงการคลังเป็นผูวินจิ ฉัย
การเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว า งประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือกําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติได ใหหัวหนาสวนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในหมวด ๒ คาใชจายในการฝึกอบรม ขอ ๔ ถึงขอ ๒๓ แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๒
คาใชจายในการฝึกอบรม
สวนที่ ๑
คาใชจายของสวนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ขอ ๔ โครงการหรือหลักสูต รการฝึกอบรมที่สวนราชการจัด หรือจัดรว มกับหนว ยงานอื่น
ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้
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ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมได ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
(๒) คาใชจายในพิธเี ปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) คาประกาศนียบัตร
(๕) คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
(๓) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(๔) คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม
(๕) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๑์) คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
(๑๑) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) คาสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) คาอาหาร
(๑๔) คาเชาที่พัก
(๑๕) คายานพาหนะ
คาใชจายตาม (๑) ถึง (๕) ใหเ บิก จา ยไดเ ทา ที่จา ยจริง ตามความจํา เป็น เหมาะสม
และประหยัด
คาใชจา ยตาม (๑์) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราใบละ ๓์์ บาท
คาใชจา ยตาม (๑๑) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง แหงละไมเกิน ๑,๕์์ บาท
คาใช จายตาม (๑๒) ถึ ง (๑๕) ใหเ บิกจา ยตามหลั กเกณฑ์แ ละอั ต ราตามที่กํา หนดไวใ น
ระเบียบนี้
ขอ ๕ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกใหจดั ไดเฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเทานั้น
ขอ ๑์ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธเี ปิดหรือพิธีปดิ การฝึกอบรม แขกผูมเี กียรติ และผูติดตาม
(๒) เจาหนาที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผูเขารับการฝึกอบรม
(๕) ผูสังเกตการณ์
คาใชจา ยตามวรรคหนึ่งใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผูเบิกจาย แตถาจะเบิกจายจาก
สวนราชการตนสังกัดใหทาํ ไดเมื่อสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัดตกลงยินยอม
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ขอ ๑๑ การเทีย บตํา แหน ง ของบุค คลตามข อ ๑์ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิได เป็ น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหนงได
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแลวใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมขาราชการประเภท ข และวิท ยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ขอ ๑๒ การเที ย บตํา แหน ง ของบุ ค คลตามข อ ๑์ (๔) ที่ มิ ไ ด เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจายคาใชจา ยตามระเบียบนี้ ใหสว นราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้
(๑) ผูเ ขา รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข าราชการประเภท ก ให เที ย บไดไ ม เกิ น สิ ท ธิ
ของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผูเ ขา รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข าราชการประเภท ข ให เที ย บไดไ ม เกิ น สิ ท ธิ
ของขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ขอ ๑๓ การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป - กลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยั ง สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมของบุ ค คลตามข อ ๑์ ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า ส ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด
ขอ ๑๔ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลกั ษณะเป็นการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน
๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่มีลัก ษณะเป็น การอภิป รายหรือ สัม มนาเป็น คณะ ใหจา ย
คา สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได ไ ม เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู ดํ าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน า ที่
เชนเดียวกับวิทยากรดวย
(ค) ชั่ว โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น การแบงกลุมฝึกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปราย
หรื อ สั ม มนา หรื อ แบ ง กลุ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง ได กํ า หนดไว ใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
และจําเป็นตองมีวทิ ยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
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(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมใหนบั ตามเวลาที่กาํ หนดในตารางการฝึกอบรม โดยไมตอง
หั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม แต ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต อ งมี กํ า หนดเวลา
การฝึกอบรมไมนอยกวาหาสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไมถึงหาสิบนาที แตไมนอยกวา
ยี่สบิ หานาที ใหจา ยคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิท ยากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ไม ว าจะสั ง กั ด ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ
ไมก็ตาม ใหไดรับคาสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๔์์ บาท
สวนการฝึกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหไดรับคาสมนาคุณไมเกิน
ชัว่ โมงละ ๖์์ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตาม (ก) ใหไดรับคาสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมขาราชการ
ประเภท ก ไม เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖์์ บาท ส ว นการฝึ ก อบรมข า ราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหไดรับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒์์ บาท
(ค) กรณีที่จาํ เป็นตองใชวทิ ยากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กําหนด จะใหวิท ยากรไดรับคาสมนาคุณ
สูงกวาอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัว หนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ
(ง) การฝึ ก อบรมที่ ส ว นราชการจั ด หรื อ จั ด ร ว มกั บ หน ว ยงานอื่ น ถ า วิ ท ยากรได รั บ
คาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหสว นราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณจากสวนราชการ
ที่จดั การฝึกอบรม เวนแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอยางอื่น
(๓) การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑
ทายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจาย
ขอ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูต รการฝึก อบรมที่มีก ารจั ด อาหารใหแ ก บุคคลตามขอ ๑์
ใหสวนราชการที่จดั การฝึกอบรมเบิกจายคาอาหารไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราคาอาหารตามบัญชี
หมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มกี ารจัดที่พกั หรือออกคาเชาที่พักใหแกบุคคล
ตามขอ ๑์ ใหสวนราชการที่จัด การฝึกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง แตไมเกิน อัต รา
คาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัด ที่พักใหแ กผูเขารับการฝึกอบรม สําหรับ การฝึก อบรมขา ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเป็นกรณี
ทีไ่ มเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไมอาจพักรวมกับผูอนื่ ได หัวหนาสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได
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(๒) การจัด ที่ พักใหแ กผูสั งเกตการณ์ หรือ เจา หน าที่ตํ าแหนง ประเภทอํานวยการระดั บต น
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพกั รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยให
พักหองพักคู เวนแตเป็นกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได สว นผูสังเกตการณ์หรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภท
บริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหนง ประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ จะจัด ให
พักหองพักคนเดียวก็ได
(๓) การจัดที่พักใหแกประธานในพิธเี ปิดหรือพิธีปดิ การฝึกอบรม แขกผูมเี กียรติ และผูติดตาม
หรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชาที่พกั ไดเทาที่จายจริง
ขอ ๑๓ การจัดการฝึกอบรมที่สว นราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะใหหรือรับผิดชอบ
คายานพาหนะสําหรับบุคคลตามขอ ๑์ ใหสว นราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียมื ยานพาหนะจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(๒) กรณีใชย านพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัด ยานพาหนะตามระดับ
ของการฝึ กอบรมตามสิท ธิข องขาราชการตามพระราชกฤษฎี กาคาใชจ ายในการเดิน ทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึ กอบรมข าราชการประเภท ก ให จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข าราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดิน ทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไมสามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝึ กอบรมข าราชการประเภท ข ให จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข าราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(ค) การฝึ ก อบรมบุ คคลภายนอกให จัด ยานพาหนะตามสิท ธิ ข องข า ราชการตํ า แหน ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ทัง้ นี้ ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณี วิ ท ยากรมี ถิ่ น ที่อ ยู ใ นท อ งที่เ ดี ย วกั บ สถานที่ จัด การฝึ ก อบรม ส ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมจะเบิกจายเงินคาพาหนะรับจางไป - กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับสงวิทยากรได
โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจาย
ขอ ๑๔ การจั ด การฝึ ก อบรมที่ ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ทัง้ หมดหรือจัดใหบางสวน ใหสว นราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมด
หรือสวนที่ขาดใหแกบุคคลตามขอ ๑์ แตถาบุคคลตามขอ ๑์ (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐ
ใหเบิกจายจากตนสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ ยกเวน
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(๑) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามขอ ๑๖
(๒) คาเบี้ยเลี้ย งเดิน ทาง ใหคํานวณเวลาเพื่อเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยใหนับตั้งแตเวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติร าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่
ปฏิบัตริ าชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนบั ยี่สบิ สี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถงึ ยี่สบิ สี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สบิ สี่ชั่วโมงนั้นเกินกวาสิบสองชั่วโมงใหถือเป็นหนึ่งวัน
แลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผูจัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ
ในระหวางการฝึกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางตอวัน
ขอ ๑๕ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายใหแก
ผูเขารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวในขอ ๑๔ และใหสวนราชการ
ที่จดั การฝึกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกผูเขารับการฝึกอบรมที่มิไดเป็นบุคลากรของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คาอาหาร
(ก) การฝึ กอบรมที่ จั ด อาหารให ๒ มื้ อ ให เบิ ก จ ายค า อาหารในลั ก ษณะเหมาจ า ย
ไดไมเกินคนละ ๔์ บาท ตอวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน
คนละ ๑๖์ บาท ตอวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไมจัดอาหารใหทั้ง ๓ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
ไดไมเกินคนละ ๒๔์ บาท ตอวัน
(๒) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ ๕์์ บาท ตอวัน
(๓) คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจายคาใชจายตามขอนี้ ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เอกสารหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจาย
ขอ ๒์ การเบิกคาเครื่องแตงตัว ในการเดิน ทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ ใหเบิกจายได
เฉพาะผูเขารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจาหนาที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้
ขอ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สวนราชการที่จัดการฝึกอบรมไดรับความชวยเหลือ
คาใชจา ยทั้งหมดจากหนวยงานภายในประเทศ ตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ใหงดเบิกจายคาใชจาย
สวนกรณีที่สวนราชการที่จัดการฝึกอบรมไดรับความชวยเหลือคาใชจายบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบ
ในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาํ หนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๒๒ กรณี ส ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ า งจั ด ฝึ ก อบรมในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ตามระเบียบนี้ และถาใชเครื่องบินโดยสารเป็น ยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ
ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กาํ หนดในเรื่องดังกลาวดวย
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การจายเงินคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหใชใบเสร็จรับเงิน ของผูรับจางเป็น หลักฐานการจาย
แต ถา เป็น การจ ายเงิน โดยกรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ เข า บัญ ชี ให กั บผู รั บจ า ง หรื อ ผูมี สิ ท ธิ รั บเงิ น โดยตรง
ใหใชรายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจาย
ขอ ๒๓ ให มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม และรายงานต อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมภายใน ๖์ วันนับแตวนั สิ้นสุดการฝึกอบรม
สวนที่ ๒
คาใชจายของผูเขารับการฝึกอบรม
ขอ ๒๔ ในการสงบุคลากรเขารับการฝึกอบรม ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผูทปี่ ฏิบัตหิ นาที่ทเี่ กี่ยวของหรือเป็นประโยชน์ตอสวนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๕ คาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกเทาที่จายจริง แตไมเกินอัต ราที่สวนราชการหรือหนวยงานที่จัด
การฝึกอบรมเรียกเก็บ
ขอ ๒๖ กรณีคา ใชจายตามขอ ๒๕ ไดรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะของผูเขา
รับ การฝึก อบรมหรื อ ผู สัง เกตการณ์ ไ วทั้ ง หมด หรื อส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่จั ด การฝึ ก อบรม
ไดรบั ผิดชอบคาใชจา ยเกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแกผูเขารับการฝึกอบรม
หรือผูสงั เกตการณ์ ใหผเู ขารับการฝึกอบรมหรือผูสงั เกตการณ์งดเบิกคาใชจายดังกลาว
กรณีคา ใชจายตามขอ ๒๕ ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน
หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมไมรับผิดชอบคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบใหบางสว น ใหผูเขารับการฝึกอบรมหรือผูสังเกตการณ์เบิกคาใชจายทั้งหมด
หรือเฉพาะสวนที่ขาด หรือสวนที่สว นราชการหรือหนวยงานที่จัดการฝึกอบรมมิไดรับผิดชอบนั้นไดตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไวในขอ ๑๔
ขอ ๒๓ กรณีที่บุคลากรของรัฐไดรับอนุมัติใหเดิน ทางไปฝึกอบรมในตางประเทศโดยไดรับ
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ใหงดเบิกคาใชจาย แตถาไดรับความชวยเหลือ
คาใชจายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางสวน ใหเบิกคาใชจายสมทบในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือ
ไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตตองไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แลว แมจะต่ํากวาสิทธิที่ไดรับ
ก็ใหงดเบิกคาโดยสารเครื่องบิน แตถาไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิก
คาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูงกวาสิทธิที่พงึ ไดรับ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) กรณีมกี ารจัดที่พักให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก แตถาไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักต่ํากวา
สิท ธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสว นที่ข าดตามที่จายจริง แตเมื่อรวมกับคาเชาที่พัก
ทีไ่ ดรับความชวยเหลือแลว จะตองไมเกินสิทธิที่พงึ ไดรับ
(๓) กรณีไดรับความชว ยเหลือคาเบี้ยเลี้ย งเดินทางต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ย ง
เดินทางสมทบเฉพาะสว นที่ข าด แตถามีการจัดอาหารในระหวางการฝึกอบรม การเบิกคาเบี้ย เลี้ย ง
เดินทางใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวในขอ ๑๔
การเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายตามแบบรายละเอียดคาใชจาย
กรณีไดรับความชวยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ พรอมแนบสําเนาหนังสือของสวนราชการ
หรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย แตถาหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
ไมไดระบุวงเงินใหความชวยเหลือไว ใหคํานวณเงินคาใชจายที่ไดรับความชวยเหลือตามอัตราคาใชจาย
ตามระเบียบนี้
ขอ ๒๔ ให ผู เ ข า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ส ว นราชการ
หรือหนวยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเขารับการฝึกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดภายใน ๖์ วันนับแตวนั เดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในหมวด ๓ คาใชจายในการจัดงาน ขอ ๒๔ ถึงขอ ๒๕ แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๓
คาใชจายในการจัดงาน
ขอ ๒๕ การจัด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานไดเทาที่จายจริง ตามความจําเป็น
เหมาะสม และประหยัด
กรณีที่สว นราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ใหแกประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ
ผูติดตาม เจาหนาที่หรือผูเขารว มงาน ใหนําความในขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๓ มาใชบังคับ
แตถาสว นราชการที่จัด งานไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ใหนําความในขอ ๑๔ มาใชบังคับ
และถาสวนราชการประสงค์จะจางดําเนินการดังกลาว ใหนาํ ความในขอ ๒๒ วรรคสอง มาใชบังคับดวย”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ กรณีสว นราชการที่จัดการประชุมระหวางประเทศประสงค์จะจางจัดประชุมระหวาง
ประเทศไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการไดภายใตหลักเกณฑ์และอัตราตามขอ ๓๑ ถึงขอ ๓๖
โดยใหนาํ ความในขอ ๒๒ วรรคสอง มาใชบังคับดวย”

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ขอ ๔ คาใชจายในการฝึกอบรมหรือคาใชจายในการจัด งานใดที่ไดดําเนินการตามระเบีย บ
ทีใ่ ชบงั คับอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หรือที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบงั คับ ใหดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายลข ๑

อัตราคาอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน )

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ในประทศ
ในตางประทศ
จัดครบทุกมืๅอ จัดไมครบทุกมืๅอ

จัดครบทุกมืๅอ

จัดไมครบทุกมืๅอ

การฝึกอบรมในสถานที่ของอกชน
ในประทศ

ในตางประทศ

๑. การฝึ กอบรมข า ราชการ
ประเภท ก

ไมเกิน ๓์์

ไมเกิน ๕์์

ไมเกิน ๒,๕์์

ไมเกิน ๑,์์์

ไมเกิน ๓์์

ไมเกิน ๒,๕์์

๒ การฝึ กอบรมข า ราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

ไมเกิน ๕์์

ไมเกิน ๓์์

ไมเกิน ๒,๕์์

ไมเกิน ๔์์

ไมเกิน ๖์์

ไมเกิน ๒,๕์์

อัตราคาชาที่พกั ในการฝึกอบรมในประทศ

บัญชีหมายลข ๒

(บาท : วัน : คน)

ระดับการฝึกอบรม

คาชาหຌองพักคนดียว

คาชาหຌองพักคู

๑. การฝึกอบรมขาราชการประเภท ก

ไมเกิน ๒,์์์ บาท

ไมเกิน ๑,๑์์ บาท

๒. การฝึกอบรมขาราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๑,๒์์ บาท

ไมเกิน ๓๕์ บาท

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บ
กรณีทผี่ ูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักที่สถานที่พกั แรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ูเชาเขาพัก
รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป

อัตราคาชาที่พักในการฝึกอบรมในตางประทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ประภท ก.
คาชาหຌองพัก
คาชาหຌองพักคู
คนดียว

บัญชีหมายลข ๓

ประภท ข.
คาชาหຌองพัก
คาชาหຌองพักคู
คนดียว

ประภท ค.
คาชาหຌองพัก
คาชาหຌองพักคู
คนดียว

๑. การฝึกอบรมขาราชการประเภท ก

ไมเกิน ๔,์์์

ไมเกิน ๕,๖์์

ไมเกิน ๕,๖์์

ไมเกิน ๓,๕์์

ไมเกิน ๓,๖์์

ไมเกิน ๒,๕์์

๒. การฝึกอบรมขาราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๖,์์์

ไมเกิน ๔,๒์์

ไมเกิน ๔,์์์

ไมเกิน ๒,๔์์

ไมเกิน ๒,๔์์

ไมเกิน ๑,๓์์

หมายเหตุ : (๑) คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักหนึ่งหองทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผเู ชาเขาพักเพียงคนเดียว
(๒) คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ูเชาเขาพักรวมกันตัง้ แตสองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายบัญชีนี้

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐสิงคโปร์
แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย
ไต้ หวัน
เติร์กเมนิสถาน
นิวซีแลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ปาปั วนิวกีนี
มาเลเซีย
ราชรัฐโมนาโก
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐอันดอร์รา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

รัฐสุลต่านโอมาน
โรมาเนีย
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐลิทวั เนีย
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง

ประเภท ข ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

เครือรัฐบาฮามาส
จอร์เจีย
จาเมกา
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาซิโดเนีย
ยูเครน
รัฐกาตาร์
รัฐคูเวต
รัฐบาห์เรน
รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรตองกา
สาธารณรัฐเนปาล
ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหภาพพม่า
สหรัฐเม็กซิโก
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐจิบตู ี
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซเนกัล

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐยูกนั ดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้ แก่ ประเทศ รั ฐ เมื องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
และประเภท ข.

คาครือ่ งตงตัวในการดินทางไปฝึกอบรม
ในตางประทศ
__________________________

บัญชีหมายลข ๐

๑. รายชือ่ ประเทศที่ไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ
(๑) สหภาพพมา
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมูเกาะฟิจิ
(๑๒) ปาปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๒. คาเครื่องแตงตัว ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๓,๕์์ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
๒.๒ คนละ ๕,์์์ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข า ราชการตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง
(๔) ขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง
๓. ผู ที่ เคยได รั บ ค า เครื่ อ งแต ง ตั ว ในการเดิ นทางไปฝึ กอบรมในต า งประเทศมาแล ว หรื อเคยได รั บ
คาเครื่องแตงตัวจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไมวา จะเบิกจายจาก
เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เคยได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานใด ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ถาตองเดินทางไปฝึกอบรมในตางประเทศ ใหมีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัว ไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมี
ระยะหา งจากการเดิ นทางไปต า งประเทศครั้ ง สุ ดท า ยที่ ไ ด รั บ ค า เครื่ องแต ง ตั ว เกิ น ๒ ป นั บ แต วั นที่ เดิ นทางออก
จากประเทศไทย หรื อมี ร ะยะเวลาเกิ น กว า ๒ ป นั บ แต วั นที่ เดิ น ทางกลั บ ถึง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผู ที่ รั บ ราชการ
ประจําในตางประเทศ”

อกสารหมายลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชือ่ สวนราชการผูจัดฝึกอบรม ....................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................
วันที่ ........ ดือน ................................. พ.ศ. .........
ขຌาพจຌา .................................................................................................. อยูบาຌ นลขที่ ....................................
ตําบล/ขวง .................................................. อําภอ/ขต ............................................. จังหวัด ..........................................
ไดຌรับงินจาก ..................................................................................................................... ดังรายการตอไปนีๅ

รายการ

จํานวนงิน

บาท
จํานวนเงิน (
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูรบั เงิน

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผูจายเงิน

)

อกสารหมายลข ๒

บบใบสําคัญรับงินคาใชຌจายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ชื่อสวนราชการผูจัดฝึกอบรม ..................................................................................................................โครงการ / หลักสูตร .....................................................................................................................
วันที่ ....... เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... เดือน .............................พ.ศ. ................. จํานวนผูเขารับการฝึกอบรม / ผูสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ..................................................... คน
ผูเขารับการฝึกอบรม / ผูสังเกตการณ์ ไดรับเงินจากกรม ............................................................................................................................... กระทรวง ...............................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู

คาอาหาร
(บาท)

คาชาที่พัก
(บาท)

คาพาหนะ
(บาท)

รวมป็นงินทัๅงสิๅน

ลงชื่อ ..................................................................................... ผูรับเงิน
( ....................................................................................... )
ตําแหนง .........................................................................................

รวมป็นงิน
(บาท)

วัน ดือน ป
ที่รับงิน

ลายมือชื่อ
ผูຌรบั งิน

อกสารหมายลข ๓

บบรายละอียดคาใชຌจายกรณีที่ไดຌรบั ความชวยหลือ
โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................ณ ประเทศ ..........................................................
ตัง้ แตวนั ที่ ............................................................ถึงวันที่ .................................................................

ชื่อ ......................................................................................................................................................
ตําแหนง ...............................................................ระดับ ............................กอง ...............................
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือ ...........................................................................................................

คาใชจา ยที่ไดรับความชวยเหลือ
๑. คาโดยสารเครื่องบิน เสนทาง ................................................................ในวงเงิน ..................................
๒. คาเชาที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. คาเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๕. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๖. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาใชจายที่ขอเบิกสมทบ
๑. คาโดยสารเครื่องบิน เสนทาง ................................................................ ในวงเงิน ..................................
๒. คาเชาที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. คาเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. คาเครื่องแตงตัว
ในวงเงิน ..................................
๕. คาพาหนะรับจางระหวางบานพักถึงสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
ในวงเงิน ..................................
๖. คาธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
๓. คาธรรมเนียมสนามบินในตางประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๔. คาธรรมเนียมวีซา
ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอรับรองวาขอความขางตนเป็นจริง
ลงชื่อ ..................................................................... ผูเดินทาง
( ................................................................. )
....................... / ....................... / ....................

