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  ประวัติการแกไข 

01 1 พฤษภาคม 2563 จัดทําระบบใหม 
แกไขครั้งที ่ วันที่บังคับใช รายละเอียดการแกไข 

สําเนาฉบับที…่……………………. 
1.วัตถุประสงค : เพ่ือใหกระบวนการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติมีความถูกตองเปนไป

ตามประกาศหลักเกณฑการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

RC-PM-AD-03 แกไขครั้งท่ี     01  วันท่ีบังคับใช 1 พฤษภาคม 2563 
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2. ขอบเขต :  ครอบคลุมการดําเนินงาน ต้ังแตขออนุมัติจัดสัมมนากรณศีึกษาระดับนานาชาติ จน 

    สรุปผลการจัดสัมมนากรณีศกึษาระดับนานาชาติ 

   

3. เอกสารอางอิง : 3.1 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลกัเกณฑการจัดประชุม   

        วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (RC-ES-AD-01) 

  3.2  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราเบิกจายเงินอุดหนุนจาก 

        เงินงบประมาณแผนดิน  (RC-ES-FS-03) 

  3.3  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการ 

          ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 (RC-ES-FS-06) 

  3.4  แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ  

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําป............ (RC-F-AD-19) 

3.5  Registration Form for Presenter  (RC-F-AD-20) 

  3.6  Presenter Information (RC-F-AD-21) 

  3.7  Reply Form for the Dissemination of Case Studies (RC-F-AD-22) 

  3.8   Evaluation Form for Case Studies Submitted for Research Case (RC-F-AD-23) 

  3.9   Evaluation Form for Case Studies Submitted for Teaching Case (RC-F-AD-24) 

  3.10 แบบฟอรมขอเลขที่บัญชีผูอานประเมิน (RC-F-AD-25) 

  3.11 Evaluation Form (RC-F-AD-26) 
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4. คําจํากัดความ : - สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

    - คณะกรรมการจัดสัมมนากรณีศึกษา หมายถึง ผูมีหนาที่ในการดําเนินการจัดสัมมนา 

       กรณีศึกษาระดับนานาชาติ รวมถึงพิจารณาอานประเมินบทคัดยอและบทความ 

      กรณีศึกษาเบ้ืองตน  

    - การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ 

        บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ (Full paper)  

      ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง 

      บรรณาธิการ จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย  

      ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน 

                                 เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

                                 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของ 

      บทความ 
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5. แผนผังการดําเนนิงาน (Flow Chart)  
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 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

6.1 ขออนุมัติจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 
 

(1) สํานักวิจัยเขียนโครงการขอจัดงานสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจําป (RC-F-AD-19) 
(2) เจาหนาที่ฝายการเงิน สํานักวิจัยทําบันทึกเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับ

นานาชาติถึงอธิการบดี (ขออนุมัติรายป) 
 

6.2 จัดทําคาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 
 

(1) สํานักวิจัย รางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ  
(2) สํานักวิจัยทําบันทึกอธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผานหัวหนากลุมงาน

วินัยและนิติกร เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรางคําสั่งแตงต้ัง หากถูกตองอธิการบดีลงนาม 
 

6.3 จัดทําเว็บไซตและประชาสัมพันธการสัมมนากรณศีึกษาระดับนานาชาติ 
 

(1) สํานักวิจัยกําหนดเน้ือหาสาระและขอบเขตสําหรับการประชาสัมพันธการจัดสัมมนากรณีศึกษาบน
เว็บไซตการประชุมวิชาการ http://conference.nida.ac.th/iccs(xxxx). 

(2) สํานักวิจัยประสานงานกับเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําเว็บไซตการจัดสัมมนา
กรณีศึกษาระดับนานาชาติ พรอมจัดสงรายละเอียดโครงการใหกับเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(3) เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย ICT) ดําเนินการจัดทําเว็บไซตการจัดสัมมนากรณีศึกษา
ระดับนานาชาติ และประสานงานใหสํานักวิจัยตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพรเว็บไซต 

(4) สํานักวิจัยดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิ โปสเตอร แผนปายไวนิล ฯลฯ และประสานงาน
กับทางฝายสื่อสารองคการ ในการจัดประชาสัมพันธงานสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ อาทิเชน 

• ปาย LED Billboard ของสถาบัน 
• ปายประชาสัมพันธหลังอาคารราชพฤกษ 
• โปสเตอรขาวรายสัปดาห “นิดาวันน้ี” 
• โปสเตอรติดบอรดภายในสถาบัน 
• จดหมายขาวราย 2 เดือน และราย 6 เดือน 
• ระบบโทรทัศนภายในสถาบัน Digital Signage 
• Facebook / Twitter  
• เว็บไซตนิดา www.nida.ac.th 
• เว็บไซตการจัดประชุมวิชาการ http://conference.nida.ac.th 
• เว็บไซตสํานักวิจัย http://rc.nida.ac.th 
• สถานีวิทยุ (ถามี) 
• บันทึกเทปโทรทัศนรายการ “WISDOM for Change”  (ถามี) 
• หนังสือพิมพ (ถามี) 

หมายเหตุ (xxxx) หมายถึงป ค.ศ. 

http://conference.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
http://conference.nida.ac.th/
http://rc.nida.ac.th/
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(5) สํานักวิจัยทําบันทึกจดหมายประชาสัมพันธ โครงการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติและ
โปสเตอรงานสัมมนากรณีศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  

(6) สํานักวิจัยทําจดหมายอิเล็กทรอนิกสประชาสัมพันธโครงการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
ผานทางอีเมล โดยใชฐานขอมูลอีเมลของผูเขารวมประชุมวิชาการที่ผานมา  
 

6.4 ผูสนใจลงทะเบียนเขารวมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ และผูนําเสนอบทความ  
 

(1) เจาหนาที่สํานักวิจัยจัดทําระบบลงทะเบียนผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการ และประสานงานกับ
เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนํา Link ขึ้นเว็บไซตการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับ
นานาชาติ และทดสอบการใชงานระบบการลงทะเบียน พรอมเปดระบบลงทะเบียนสําหรับผูสนใจ
เขารวมประชุมวิชาการ (ไมนําเสนอบทความ)  

(2) ผูสนใจเขารวมสัมมนากรณีศึกษา (ไมนําเสนอบทความ) ลงทะเบียนเขารวมงานดวยระบบลงทะเบียน
ออนไลน 

(3) บันทึกฐานขอมูลรายช่ือผูลงทะเบียนเพ่ือจัดทําแฟมลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการ โดย
เรียงตามลําดับตัวอักษร 

(4) ผูสนใจรวมนําเสนอกรณีศึกษาระดับนานาชาติ สงบทคัดยอ พรอม Registration Form for 
Presenter  และ Persenter Information ถึงเจาหนาที่ผูประสานงานผานชองทาง e-mail : 
nida.iccs@gmail.com ภายในวันที่กําหนด  (RC-F-AD-20) (RC-F-AD-21) (RC-F-AD-22) 

(5) เจาหนาที่รวบรวมบทคัดยอที่จะรวมนําเสนอในงานสัมมนากรณีศึกษา เพ่ือใหคณะกรรมการจัด
สัมมนากรณีศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักวิจัยพิจารณาบทคัดยอเพ่ือแจงผลการพิจารณาใหรวม
นําเสนอ 

(6) เจาหนาที่สํานักวิจัย ทําบันทึกตอบรับผูที่ผานการพิจารณาเบ้ืองตนใหนําเสนอ โดยใหผูเขียนกรอก 
Reply Form for the Dissemination of Case Studies (RC-F-AD-22) 

(7) เจาหนาที่ติดตามบทความกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบทความ 
กอนเขาสูกระบวนการพิจารณาอานประเมินกรณีศึกษา 

(7.1)  กรณีถูกตองและสมบูรณ  เขาสูกระบวนการ Peer review 
(7.2) กรณีไมถูกตองหรือไมสมบูรณ สงผูเขียนแกไข 

 (8) เจาหนาที่ติดตามไฟลนําเสนอจากผูเขียนที่ผานการพิจารณาใหรวมนําเสนอ 
 
  

mailto:nida.iccs@gmail.com
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6.5 พิจารณาบทความกรณีศึกษาที่สงมานําเสนอ (Peer reviewer) 
(1) ผูอํานวยการสํานักวิจัยพิจารณาบทความกรณีศึกษาเพ่ือคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญอาน 
 ประเมินบทความกรณีศึกษา 
(2) เจาหนาที่สํานักวิจัยประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ทําหนาที่อานประเมินบทความ

กรณีศึกษา (Peer reviewer) และดําเนินการสงบทความใหพิจารณาผานทางอีเมล หรือไปรษณีย 
(3) เจาหนาที่สํานักวิจัยแจงผลการอานประเมิน และขอเสนอแนะจากผูอานประเมิน (Peer reviewer) 

โดยแจงผูเขียนทางอีเมลวาจะสงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะใหทางไปรษณีย หรืออีเมล 
แลวแตกรณี โดยผลการพิจารณาอานประเมินกรณีศึกษาจะมี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

(3.1) ผานโดยไมตองปรับแกไข 
(3.2) ผานแบบมีเง่ือนไข (ตองปรับแกไขตามคําแนะนําของผูอานประเมิน) 
(3.3) ไมผาน  ( ไมสามารถตีพิมพ ในวารสาร  NIDA Case Research Journal หรือลง 

Proceedings งานสัมมนากรณีศึกษาได) 
(RC-F-AD-23) (RC-F-AD-24) (RC-F-AD-25) 

(4) เจาหนาที่สํานักวิจัยทําหนังสือตอบรับ และตอบปฏิเสธบทความกรณีศึกษาตามคําแนะนําของ 
      ผูอานประเมิน 
  (4.1) กรณีบทความกรณีศึกษาถูกตองและสมบูรณ  ทําหนังสือตอบรับ   
  (4.2) กรณีบทความกรณีศึกษาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ สงผูเขียนแกไขรอบที่ 2, 3,…P 
  (4.3) กรณีบทความกรณีศึกษาไมผานการพิจารณา  ทําหนังสือปฏิเสธ  
 

6.6 จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ อาหารเครื่องด่ืม และสถานที่ 
 

(1) ฝายการเงิน จัดซื้อจัดจางวัสดุที่ใชในการประชุมวิชาการ อาทิ กระเปาผา สมุดฉีก ปากกา เอกสาร
ประกอบการสัมมนากรณีศึกษา 

(2) จัดเตรียมพิธีกร และบทพูดพิธีกร สําหรับงานในชวงเชา  
(3) สํานักวิจัยติดตามไฟลนําเสนอขององคปาฐก (ถามี) และผูนําเสนอบทความเพ่ือจัดทําเอกสารแจก

ผูเขารวมงานสัมมนากรณีศึกษา 
(4) จัดเตรียมใบประกาศนียบัตรใหแกผูนําเสนอบทความพรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
(3) จัดเตรียมแฟมรายช่ือคณะกรรมการจัดสัมมนากรณีศึกษา รายช่ือผูนําเสนอบทความกรณีศึกษา    

รายช่ือผูเขารวมสัมมนากรณีศึกษา  
(4) จัดทํากําหนดการงานสัมมนากรณีศึกษา และรายช่ือบทความกรณีศึกษาที่นําเสนอแยกตามหองยอยใน

ภาคบายเพ่ือขึ้นเว็บไซตและเปนเอกสารแจกผูเขารวมงาน 
(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมงานสัมมนากรณีศึกษา (RC-F-AD-26) 
(6) ประสานงานฝายอาคารสถานที่จัดเตรียมอาคารและสถานที่ที่ใชในการจัดงาน ไดแก สถานที่จอดรถ 

หองประชุมภาคเชา และหองนําเสนอผลงาน ตลอดจนโตะลงทะเบียน ปาย สื่อ และอุปกรณตางๆ 
ที่ตองใช เชน ปายบอกทาง เปนตน 
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(7) ประสานงานกับฝายโสตทัศนูปกรณ เตรียมอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของใหพรอมใชงาน เชน ไมโครโฟนใน
หอประชุมใหญและหองยอย อุปกรณคอมพิวเตอร การฉาย PowerPoint ในหอประชุม การเปด
วิดีทัศนแนะนํา สถาบัน ตลอดจน แสง สี เสียงและระบบทําความเย็น เปนตน 

(8) จัดเตรียมอาหารวาง และอาหารกลางวัน พรอมเครื่องด่ืมใหเพียงพอตอผูเขารวมงานสัมมนา
กรณีศึกษา 

(9) ประชุมบุคลากรของสํานักวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมกอนถึงวันงานจริง 
 

6.7 จัดงานวันจริง 
 

(1) สํานักวิจัยจัดงานและดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในทุกกิจกรรม  
(2) สํานักวิจัยจัดเตรียมเจาหนาที่รับลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนากรณีศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือคอยอํานวยความ

สะดวกใหผูเขารวมงาน ตลอดจนการแจกเอกสารเขารวมประชุมวิชาการ 
(3) ผูอํานวยการสํานักวิจัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรอรับองคปาฐก เพ่ือใหการตอนรับ 
(4) สํานักวิจัยดูแลความเรียบรอยเรื่องอาหารวาง อาหารกลางวัน และนํ้าด่ืม  
(5) สํานักวิจัยเก็บแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมงานสัมมนากรณีศึกษา (RC-F-AD-26) 

 

6.8 จัดทําสรุปผลการจัดสมัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 
 

(1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินทีผู่เขารวมงานสัมมนากรณีศึกษาตอบ 
(2) สํานักวิจัยจัดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS  
(3) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนากรณศีึกษา พรอมไฟลนําเสนอ 
(4) สํานักวิจัยจัดทําบันทึกสงไฟลสรุปผลการจัดสัมมนากรณีศกึษา และผูอํานวยการสํานักวิจัยนําเสนอ

ในที่ประชุม ทคอ. หรือ ที่ประชุมทคอ.วิจัยเพ่ือทราบผลการดําเนินงาน 
 

6.9 จัดทํารางรายงานสืบเนื่องจากการจัดสัมมนากรณีศึกษา (E- Proceedings) หรือตีพิมพบทความใน
วารสาร NIDA Case Research Journal 
 

กรณีประสงคจะลงในรายงานสืบเนื่อง (E-Proceedings) 
(1) สํานักวิจัยรวบรวมตนฉบับบทความกรณีศึกษา ในรูปไฟลอิเล็กทรอนิคส (.doc , .docx)   
(2) บทความกรณีศึกษาฉบับสมบูรณที่ปรับแกไขตามคําแนะนําของทรงคุณวุฒิผูอานประเมินบทความ 

และดําเนินการจัดรูปแบบบทความ และเผยแพรในรูปแบบของ E-Proceedings บนเว็บไซต 
http://rc.nida.ac.th 

(3) ขอเลข ISBN ของรายงานสืบเน่ืองจากการจัดสัมมนากรณีศึกษา 
(4) นํารายงานสืบเน่ืองจากการจัดสัมมนากรณีศึกษาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 
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กรณีประสงคจะตีพิมพบทความในวารสาร NIDA Case Research Journal 
(1) แจงผูเขียนบทความสงบทความกรณีศึกษาดังกลาวไปยังงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร  
(2) เจาหนาที่งานวารสารพัฒนบริหารศาสตร ประสานงานกับผูเขียนกรณีศึกษาเพ่ือดําเนินการ 

ตอตามกระบวนการของงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร 
 

6.10  ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนการอานประเมินบทความกรณีศึกษา 
 

(1) สํานักวิจัยทําสรุปผลการอานประเมินกรณีศกึษา และรวบรวมเลขที่บัญชีของผูอานประเมิน  
(2) สํานักวิจัยทําบันทึกเบิกจายคาอานประเมินบทความกรณศีึกษา พรอมเลขบัญชีผูทรงคุณวุฒิไปยัง

กองคลัง เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินคาอานประเมินตอไป 
 
7. ระยะเวลาการจัดเก็บ 
 

- ผลการอานประเมินบทความกรณีศึกษา 
              จัดเก็บปกอนหนา 1 ป   
 

- รายงานสืบเน่ืองจาการสัมมนากรณีศึกษา ประจําป  
            จัดเก็บปกอนหนา 3 ป 
 

8. บันทึกเพิ่มเติม 


