
 
 

 
 

 
ค ำสั่งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ที่            /๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำน (Working Committee) กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ICADA 

   ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth ICADA) 

   

  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลก (World Class 
University) และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากล  
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะท างาน (Working Committee) การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICADA ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth ICADA) ประกอบด้วย 
 

๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้อ านวยการส านักวิจัย     รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ 
๗.  ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ     กรรมการ 
๘.  ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร     กรรมการ 
๙.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิจัย    เลขานุการ 
๑๐.  นางสาวสุภาพร งามลิขิตวัฒนกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.  นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.  นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะท างานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่  ๑๐ (The Tenth 

ICADA) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้อยู่ในการควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) การจัดงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(Organizing Committee) ICADA ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth ICADA) 

 
 
 /๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน..... 
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๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee) การจั ด งานประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ  ICADA ครั้ งที่  ๑๐  
(The Tenth ICADA)  

 
การด าเนินงาน 

 ๑.  ส านักงานอธิการบดี ด าเนินงานด้านการจัดหาเงินสนับสนุนจากภายนอก 
 ๒.  ส านักวิจัย รับผิดชอบงานต่อไปนี้ 
  ๒.๑ จัดท างบประมาณ ขออนุมัติโครงการ 
  ๒.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
  ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เชิญชวนส่งบทความและเชิญเข้าร่วมประชุม 

คัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/ 
บทความวิจัย 

   ๒.๔ งานติดต่อชาวต่างประเทศ จัดท าเอกสารภาษาอังกฤษและให้ข้อมูลการ 
    เดินทางและที่พักส าหรับชาวต่างประเทศ 
  ๒.๕ ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ เชิญชวนส่งบทความและเชิญเข้าร่วมประชุม 

  คัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/ 
  บทความวิจัย 

  ๒.๖ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/ 
   บทความวิจัย 
  ๒.๗ จัดหาองค์ปาฐก (Keynote Speaker) และผู้ร่วมอภิปราย (Panelists) 
  ๒.๘ จัดหาพิธีกรและ Moderators ในห้องรายงานผลงานวิชาการ 
 ๒.๙ จัดท าเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๑๐ จัดหาของขวัญส าหรับองค์ปาฐก ผู้อภิปราย และผู้ด าเนินรายการ 
 ๒.๑๑ ด าเนินการด้านการลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งจัดท า 
  ป้ายชื่อ 
 ๒.๑๒ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้น าเสนอผลงานผู้เข้าร่วมงานและ 
  ผู้ด าเนินงาน 
 ๒.๑๓ จัดเตรียมข้อมูลและด าเนินการการทัศนศึกษาภายนอก (Excursion) (ถ้ามี) 
 ๒.๑๔ ติดตามเอกสารการน าเสนอบทความขององค์ปาฐกและผู้น าเสนอ 
 ๒.๑๕ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๒.๑๖ จัดวางผังห้องการจัดประชุมใหญ่ และห้องน าเสนอผลงานวิชาการ 
 ๒.๑๗ จัดท าแบบประเมินผลและจัดท าสรุปการประเมินผลการจัดประชุม 
 ๒.๑๘ ด าเนินการการบรรยายภายนอก (Off-Campus Lecture) (ถ้ามี) 
 ๒.๑๙ จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) 
 ๒.๒๐ จัดหาผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของ (สปอนเซอร์) (ถ้ามี) 
 ๒.๒๑ ดูแลงบประมาณและความเรียบร้อยของงานในภาพรวม 
 
 
 
 /๓. กองงานผู้บริหาร..... 



-๓- 
  
 ๓.  กองงานผู้บริหาร รับผิดชอบงานต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ติดต่อประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ต่างประเทศ 
  ๓.๒ ลงทะเบียนชาวต่างชาติในวันงาน ให้ข้อมูลการเดินทางและที่พัก 
   ส าหรับชาวต่างประเทศ 
 

๔.  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๑ จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งาน 
 ๔.๒ ประสานงานและดูแลระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 
 ๕.  กองคลังและพัสดุ 
 ๕.๑  ดูแลงานการเงิน 
 
 ๖. กองกลาง 
 ๖.๑  ดูแลงานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และความพร้อมเชิงกายภาพ 
 ๖.๒ ดูแลความเรียบร้อยด้านการจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

               สั่ง   ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    
 
              
 
              (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ) 
                      อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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