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1.วัตถุประสงค : เ พ่ือใหกระบวนการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum             
มีความถูกตอง 

 

2. ขอบเขต :  ขอบคลุมการดําเนินงาน ต้ังแตขออนุมัติจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ   

    NIDA Academic Forum จนสรุปผลการจดักิจกรรมเสวนาทางวิชาการ   

    NIDA Academic Forum 
   

3. เอกสารอางอิง : 3.1  แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 

  (RC-F-AD-27) 

  3.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA   Academic Forum 

  (RC-F-AD-28) 

  3.3 Evaluation Form for the academic discussion NIDA Academic Forum 

  (RC-F-AD-29) 

 
 

4. คําจํากัดความ : - กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum หมายถึง  

      การจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ ทั้งภายในและ 

  ภายนอกสถาบัน 

  - ผูนําเสนอผลงานวิจัย หมายถึง อาจารย นักวิชาการที่นําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรม 

    การเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum     

- ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA   

Academic Forum 
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5. แผนผังการดําเนนิงาน (Flow Chart)  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติ:  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

6.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
(1) สํานักวิจัยเขียนโครงการขอจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
(2) เจาหนาที่ฝายการเงิน สํานักวิจัยทําบันทึกเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ

ถึงอธิการบดี (ขออนุมัติตามแผนรายป) 
 

6.2 ทาบทามอาจารย นักวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย 
(1) ติดตอทาบทามอาจารย นักวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสํานักวิจัย  
(2) ประสานงานกับผูนําเสนอผลงานวิจัย  
 

6.3 จัดทําประชาสมัพันธการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
  

(1) จัดทําโปสเตอร ประชาสัมพันธกิจกรรม  
(2) ทําบันทึกประชาสัมพันธ และกําหนดการจัดกิจกรรมไปยังหนวยงานภายในสถาบันฯและภายนอก

สถาบัน เชน สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ 
(3) สํานักวิจัยจัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขออนุญาตติดต้ังโปสเตอรสแตนด 

กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ไปยังกลุมงานสื่อสารองคการ เพ่ือขอ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum และดําเนินการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ อาทิเชน 

• โปสเตอร และแผนปายไวนิล 
• ปาย LED Billboard ของสถาบัน 
• โปสเตอรติดบอรดภายในสถาบัน 
• ระบบโทรทัศนภายในสถาบัน Digital Signage 
• Facebook / Twitter  
• เว็บไซตสํานักวิจัย http://rc.nida.ac.th 

 

6.4 เปดรับลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
 

(1) เปดระบบลงทะเบียนสําหรับผูสนใจเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการและทดสอบระบบ 
(2) ประสานงานกับผูเขารวมกิจกรรมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน  
(3) สํานักวิจัยรับลงทะเบียนผานระบบ พรอม update รายช่ือผูลงทะเบียนในฐานขอมูล 
(4) บันทึกฐานขอมูลรายช่ือผูลงทะเบียนเพ่ือจัดทําแฟมลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทาง

วิชาการ โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร 
 
 
 

http://rc.nida.ac.th/
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6.5 เตรียมการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 

 

(1) ทาบทามรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนประธานเปดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการฯ  
1.1 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการสะดวกเปนประธานเปดกิจกรรม สํานักวิจัยจัดทํา

บันทึกขอเชิญเปนประธานเปดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
พรอมสงคํากลาวเปดกิจกรรมและกําหนดการจัดกิจกรรรมไปยังเลขาฯ 

1.2 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการไมสะดวกเปนประธานเปดกิจกรรม ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย จะเปนประธานเปดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการฯตอไป  

(2) สํานักวิจัยจัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหใชหองและอุปกรณไปยังกลุมงานอาคารและสถานที่และ

ประสานงานเพ่ือขอใชหองและอุปกรณที่เกีย่วของตางๆ 

(3) สํานักวิจัยจัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหถายภาพไปยังกลุมงานโสตทัศนูปกรณและประสานงาน

กับเจาหนาที่ของกลุมงานโสตทัศนูปกรณในการถายภาพในวันจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ 

NIDA Academic Forum 

(4) สํานักวิจัยจัดทําแบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ 

NIDA Academic Forum  

(5) จัดทําปายช่ือผูนําเสนอผลงานวิจัยและผูที่เกี่ยวของ 

(6) จัดทําเอกสารการลงทะเบียนของผูบริหารสถาบัน ผูนําเสนอผลงานวิจัย ผูเขารวมกิจกรรม และ

เอกสารที่เกี่ยวของ 

(7) เตรียมของที่ระลึกมอบใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัย 

(8) สํานักวิจัยจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมใหพรอมและเพียงพอตอผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน 

6.6 จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum 
 

(1) สํานักวิจัยรวมกันจัดงานและดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของกิจกรรม 
(2) สํานักวิจัยจัดเตรียมเจาหนาที่รับลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ทั้งภายในและ

ภายนอกทั้งน้ีเพ่ือคอยอํานวยความสะดวกใหผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ตลอดจนการ
แจกเอกสารเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ 

(3) สํานักวิจัยดูแลความเรียบรอยเรื่องอาหารวาง อาหารกลางวัน และนํ้าด่ืม  
(4) สํานักวิจัยเก็บแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ 

 

6.7 จัดทําสรุปผลการจัดกิจกรรมการเสวนา 
 

(1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ 
(2) สํานักวิจัยจัดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS  
(3) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum  
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7. ระยะเวลาการจัดเก็บ 
 

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum               
          

                จัดเก็บปกอนหนา 1 ป   
 

8. บันทึกเพิ่มเติม 


