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บทที่  1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการสัมมนา 

 
องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนบัวา่เป็นบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันา 

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยขีองประเทศ  การด าเนินงานของทุกองคก์รจึงจ าเป็นท่ีตอ้ง 
มีการแข่งขนัในทุก ๆ ทาง ทั้งน้ีโดยมุ่งหวงัท่ีจะใหอ้งคก์รของตนมีความเจริญกา้วหนา้ทนัสมยัมี
ประสิทธิภาพ  สังคมปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เป็นยคุท่ี
เรียกวา่ “โลกาภิวฒัน์” (Globalization) หมายความวา่  เป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร (Information Society) 
การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน สามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความคล่องตวัสูง  ดงันั้นหน่วยงานใด
ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ทางดา้นทกัษะวชิาชีพ มีขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงอยูใ่นมือมากเท่าใดหน่วยงาน
นั้นก็มีโอกาสท่ีจะพฒันาตวัเองใหเ้จริญรุดหนา้ยิง่ ๆ ข้ึน หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
สืบคน้ แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงาน หน่ึงในวธีิการนั้นก็คือ “การจดัการ
สัมมนา” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีองคก์รทั้งในและต่างประเทศ ต่างมองเห็นความส าคญัท่ีหน่วยงานจะตอ้งจดั
ใหมี้ข้ึน การสัมมนา จึงเป็นรูปแบบหน่ึงหรือเทคนิคของการใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ 
โดยอาศยัการประชุมพบปะ  พูดคุย  บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ฯลฯ ทั้งวทิยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ
รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา  ต่างก็มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อเป็นหนทางของ
การหาขอ้สรุป และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมมนานั้นไปใชแ้กไ้ขหรือพฒันาคน พฒันางานและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

ประวตัิของการสัมมนา 
Seminar  มาจากค าวา่ Seminarium  ซ่ึงมีความหมายวา่ Seed – bed  (แปลงตกกลา้)  ตาม

ความหมายของ  Seminar โดยอรรถแลว้ หมายถึง สถาบนัการศึกษา และเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่ง
สอนและสร้างนกับวช (พระ) ในศาสนาคริสตใ์ชก้นัในสมยัศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา เป็นโรงเรียนทาง
ภาษา โดยเฉพาะของพวกลทัธินิยมมาร์ติน ลูเธอร์ (Lutheranism) และใชเ้รียกโรงเรียนการฝึกหดัครู
เยอรมนัในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ระยะแรก ๆ สถาบนัการฝึกหดัครูท่ีวา่น้ีมกัจะผลิตแต่ครู
ศาสนาเท่านั้น 

ต่อมา Seminar ไดก้ลายเป็นช่ือของวธีิสอน เห็นจะสันนิษฐานไดท้างเดียวเท่านั้นคือ 
สถาบนั ท่ีเรียกวา่ Seminar, Seminary หรือ Seminarium น้ี ก็ไดจ้ดัวธีิการสอนในลกัษณะแตกต่างจาก        
การสอนแบบก่อนคือ การตีความหนงัสือมาตรฐาน หรือสอนใหย้อมรับความจริง มาเป็นการสอนท่ี
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ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึน อยา่งท่ีเรียกวา่ Seminar การปรับปรุงการสอนคร้ัง
ใหญ่  ทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสัมมนา (Seminar) เกิดข้ึนในเยอรมนัท่ี University of Halle ตั้งข้ึน
เม่ือ   ค.ศ.1694  ต่อมาในศตวรรษท่ี 18 ค.ศ. 1869 Charles  Kendal Adam ซ่ึงเป็นศาสตราจารยห์วัหนา้
แผนกวชิาประวติัศาสตร์อยูท่ี่ University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรั้บการศึกษาระดบัสูง
จากเยอรมนั ก็ไดท้ดลองใชว้ิธีการสัมมนากบันกัศึกษาของตนท่ีมหาวทิยาลยัแมกซิแกน (McGill 
University) นัน่เอง และก็ไดแ้พร่หลายไปทัว่ โดยเฉพาะจุดแห่งการขยายตวัอยูท่ี่มหาวิทยาลยัจอห์น 
ฮอพกินส์ (John Hopkins University) ในปี 1875 ผูท่ี้ไปเยีย่มมหาวทิยาลยัสมยันั้นกล่าววา่ ไดเ้ล็งเห็น
ลกัษณะและบรรยากาศของการสัมมนา มีอยูท่ ัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

ปัจจุบนัการสัมมนาไดมี้พฒันาการปรับไปใชก้บัการเรียนการสอนในสาขาวชิาชีพหรือ
วชิาเฉพาะดา้นต่าง ๆ ท่ีไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการสัมมนาเพื่อส่งผลใหก้ารเรียนการสอน
ตลอดจนการประกอบอาชีพมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (เกษกานดา  สุภาพจน์. 2543) 

 
ความหมายของค าว่าสัมมนา 

ค าวา่ “สัมมนา” มาจากค าวา่ ส  + มน หรือ ส  + มนา เท่ากบัสัมมนาซ่ึงแปลวา่ การร่วมใจกนั  
การประชุมร่วมกนั  สัมมนามาจากภาษาองักฤษวา่ Seminar ซ่ึงแปลวา่ “Meeting of the mind”       
(ไพพรรณ  เกียรติโชคชยั. 2548) 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สัมมนา 
หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผล
ของการสัมมนาถือวา่ เป็นเพียงขอ้เสนอแนะ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะน าไปปฏิบติัตามหรือไม่ก็ได ้

ทศันีย ์ วศิาลเวชกิจ  (ม.ป.ป.) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “สัมมนา” หมายถึง การท่ีบุคคล
กลุ่มหน่ึงมาเขา้ร่วมประชุมกนั โดยการน าของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ในลกัษณะท่ีแต่ละบุคคลหนัเขา้มา
ปรึกษาหารือกนั หรือเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองท่ีจะมุ่งพิจารณากนัโดยเฉพาะ  (Particular 
Topic)  โดยการน าเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นแนวปฏิบติัใหม่ จดัไดว้า่เป็นการฝึก อบรม
ประเภทหน่ึง เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผูร่้วมสัมมนา เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนหรือเพื่อเป็นการเตรียมตวัใหก้า้วหนา้เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีมีความ
รับผดิชอบ 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2524) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “สัมมนา” วา่ เป็น    การสอนแบบ
สัมมนาท่ีมีลกัษณะใหม่กวา่วธีิอ่ืน ๆ มกัใชก้บันิสิตในระดบัชั้นปีท่ี 4 หรือนิสิตระดบัปริญญาโท ซ่ึง
เป็นการรวบรวมความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษามาแต่ตน้หรือไปคน้ควา้เร่ืองใด  เร่ืองหน่ึงให้
ลึกซ้ึง แลว้น ามาอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นกนั วธีิการเป็นการคน้ควา้โดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือ
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ถูกจ ากดัหรือถูกบีบรัดดว้ยเน้ือหา และองคป์ระกอบใด ๆ เป็นวธีิการท่ีจะหาและรับรู้โดยอิสระ ความ
สนใจของผูเ้รียนใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียน เป็นวธีิการสอนท่ีประมวลความคิดแบบ 
ต่าง ๆ รู้จกัคิดพร้อม ๆ กบัรู้จกัถกเถียง ไดพ้ฒันาทกัษะแทบจะทุกประเภทท่ีมนุษยพ์ึงมี นบัแต่คิด  
พูด  ถกเถียง ส ารวจ รวบรวม ฯลฯ 
 นิรันดร์ จุลทรัพย ์   (2547 :  269)  กล่าววา่  ค  าวา่  “สัมมนา”  เป็นศพัทบ์ญัญติัทาง
วชิาการ  (Technical  Term)  ท่ีคณะกรรมการบญัญติัศพัทท์างการศึกษาไดบ้ญัญติัข้ึนเพื่อใชแ้ทนศพัท์
ภาษาองักฤษวา่  “Seminar”  มาจากค าสมาสระหวา่งค าวา่  ส (ร่วม)+มน(ใจ)  แปลตามรูปศพัทว์า่ร่วม
ใจ  ซ่ึงเป็นค าศพัทบ์ญัญติัท่ีมีลกัษณะดีมากคือมีเสียงไพเราะ  น่าฟังและมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัศพัทท่ี์
ใชใ้นภาษาองักฤษ  มากทั้งดา้นเสียงและความหมาย  จึงท าใหค้  าวา่  “สัมมนา”  เป็นค าท่ีคนทัว่ไปรู้จกั
และเขา้ใจอยา่งแพร่หลายในเวลาอนัรวดเร็ว  

ถนอมศรี  จ่างตระกูล  (ม.ป.ป.)  ไดก้ล่าวถึงการประชุมสัมมนาวา่ หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งหน่ึงท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการศึกษาปัญหา วเิคราะห์ปัญหาหรือแกปั้ญหาเป็น
กลุ่ม โดยมีการอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง 

ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั (2546 : 4) การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหัวขอ้ท่ีได ้       
ก าหนดไวเ้พื่อมุ่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะท าการ 
อภิปรายอยา่งเสรีและช่วยกนัระดมความคิดหาขอ้สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหานั้น 
การสัมมนาแบบน้ีใชใ้นการประชุมเรียกวา่ “การประชุมแบบสัมมนา” หรือ “การประชุมสัมมนา” 
หรือเรียกสั้น ๆ วา่ “การสัมมนา”   
 สมคิด  บางโม  (2551 : 92) การสัมมนา เป็นการประชุมของผูป้ฏิบติังานอยา่งเดียวกนั
หรือ คลา้ยกนัแลว้พบปัญหาทีเหมือน ๆ กนั เพื่อร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบติัในการ 
แกปั้ญหาทุกคนท่ีไปร่วมการสัมมนาตอ้งช่วยกนัพูดช่วยกนัแสดงความคิดเห็นโดยปกติจะบรรยาย 
ใหค้วามรู้พื้นฐานก่อนแลว้แบ่งกลุ่มยอ่ย  จากนั้นน าผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอท่ีประชุมใหญ่   
 สมิต  สัชฌุกร (2552 : 21) สัมมนา คือการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงมาร่วมประชุม โดยการน า
ของผู ้ช านาญในลกัษณะท่ีแต่ละคนหนัหนา้เขา้หารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในเร่ืองท่ีมุ่งจะ
พิจารณา โดยเฉพาะ (Particular Topic) โดยน าเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างแนวปฏิบติัใหม่   

จากความหมายของค าวา่  “สัมมนา”  ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ลกัษณะของการสัมมนา
เป็นกิจกรรมท่ีแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ การประชุมและวธีิการสอน ทั้งสองวธีิน้ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงต่างก็
มีเป้าหมายหลกัท่ีมีลกัษณะเป็นการประชุม  โดยมีรูปแบบของการจดักิจกรรมท่ียดืหยุน่ เหมาะสม
กบัสถานการณ์และวตัถุประสงค ์เป็นกระบวนการกลุ่ม รวมผูส้นใจท่ีมีความรู้ทางวชิาการใกลเ้คียง
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กนั  มาแสดงความคิดเห็น  อภิปราย ถกเถียง  โตต้อบพูดคุย ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั สร้างสรรค์
ทรรศนะใหม่ ๆ อนัจะสามารถน าแนวความคิดนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

แต่การประชุมสัมมนาของหน่วยงานหรือองคก์รจะมุ่งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเพื่อน าผลท่ีได้
ไปพฒันาทรัพยากรในองคก์ร ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะเป็นกลุ่มผูรู้้หรือผูท่ี้ท  างานในหน่วยงาน ส่วนมาก
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาควรจะเป็นผูท่ี้ท  างานในลกัษณะเดียวกนัหรือมีประสบการณ์ใกลเ้คียงกนัมาร่วม
สัมมนา และมุ่งท่ีพิธีในการประชุม 

ส่วน การสอนสัมมนา จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ โดยวธีิการต่าง ๆ รวมทั้ง
การฝึกทกัษะในเร่ืองของความคิด วเิคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางแกไ้ข การแสดงออกของความ
คิดเห็น ซ่ึงอาจแสดงออกโดยการพูด สนทนา อภิปราย ฯลฯ เก่ียวกบัเน้ือหาวชิานั้น ๆ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปของแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง ซ่ึงสามารถเป็นขอ้มูลท่ีอาจน าไปใชจ้ริงได ้ทั้งยงัเพื่อให้
มีความรู้ทกัษะ ในเร่ืองของกระบวนการด าเนินการจดัสัมมนาทางวชิาการ  โดยกลุ่มผูเ้รียนจะตอ้ง
เป็น ผูท่ี้มีพื้นฐานความรู้เดียวกนั  โดยทัว่ไปจะมีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูใ้หค้วามรู้เสริม
หรือให้ค  าแนะน าปรึกษา 
 

ความมุ่งหมายของการสัมมนา   
นิรันดร์ จุลทรัพย ์   (2547 :  270) ไดก้ล่าววา่  การสัมมนาโดยทัว่ไปมีวตัถุประสงคท่ี์

ส าคญัดงัน้ี  คือ 

                1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  
                2.   เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ระหวา่งผูเ้ขา้สัมมนาดว้ยกนั  และผูเ้ขา้
สัมมนากบัวทิยากร 

                3.  เพื่อคน้หาวธีิการแกปั้ญหาหรือแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 

                4.  เพื่อใหไ้ดแ้นวทางประกอบการตดัสินใจหรือก าหนดนโยบายบางประการ 

                5.  เพื่อกระตุน้ใหผู้ร่้วมเขา้สัมมนาน าหลกัวธีิการท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 

                การสัมมนาแต่ละคร้ัง  จะบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใดนอกเหนือจากกระบวนการ
จดัสัมมนาและวทิยาการแลว้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  มีความส าคญัมากเช่นเดียวกนั  เพราะ
เป้าหมายท่ีเด่นชดัของการสัมมนาก็คือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บ  คือเป็นผูฟั้งความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาดว้ยกนั  และในขณะเดียวกนัก็เป็นผูเ้สนอความ
คิดเห็นให้แก่กลุ่มดว้ย  ดงันั้นหวัใจของการสัมมนาจึงอยูท่ี่วา่สมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วม  ไดแ้สดง
ความคิดเห็น  และไดเ้สนอแนวคิดใหแ้ก่กลุ่มเป็นประการส าคญั  



7 

                นอกจากน้ี  สมพร  ปันตระสูตร    (2525  :  2)  ยงัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสัมมนา
ไวด้งัน้ี 

                1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่สัมมนาสมาชิก 

                2.  เพื่อใหส้ัมมนาสมาชิกไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น  ความรู้  เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

                3.  เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความเห็นของ
สัมมนาสมาชิกส่วนใหญ่ 

                4.  เพื่อการตดัสินใจหรือก าหนดนโยบายในการปฏิบติับางประการ 

                ในการจดัสัมมนาแต่ละคร้ังผูจ้ดัสัมมนาจะคาดหวงัไวล่้วงหนา้เสมอวา่จะน าผลจากการ
อภิปราย  การสัมมนาเป็นแนวปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นปัญหาร่วมกนั  ส่วนจะไดผ้ลลพัธ์ตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัสัมมนาเป็น
ส าคญั  แต่อยา่งนอ้ยการสัมมนาแต่ละคร้ังก็จะส่งผลใหส้ัมมนาสมาชิกไดรี้บความรู้  ความคิดแปลก 
ๆ  และมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในแง่ของวชิาการเพิ่มข้ึน  ท  าใหเ้กิดความประสานสัมพนัธ์ในการ
ประกอบกิจการงาน  ราชการ  และธุรกิจต่าง ๆ  ดีข้ึนอีกดว้ย 

ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แยม้เกษร (2545 : 586-587) ใหว้ตัถุประสงคข์องการประชุม
ไว ้8 ประการ ดงัน้ี  

1. เพื่อท าความเขา้ใจหรือช้ีแจงส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้มาชิกท่ีเขา้ประชุมทราบ  
2.  เพือ่ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ข่าวสาร ประสบการณ์  
3.  เพือ่เป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  
4.  เพือ่การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและการตดัสินใจ  
5.  เพือ่การประสานงานระหวา่งสมาชิก กลุ่มบุคคลหรือ ฝ่ายต่าง ๆ  
6.  เพือ่ระดมความคิดจากท่ีประชุม  
7.  เพือ่การก ากบังาน   
8. เพื่อการติดตามและประเมินผลการท างาน    
สมคิด  บางโม (2551 : 159) ใหว้ตัถุประสงคข์องการประชุมไว ้8 ประการ ดงัน้ี  1) 

เพือ่ใหค้  าแนะน าแก่สมาชิกโดยผูบ้ริหารหรือหวัหนา้กลุ่มหรือผูเ้ช่ียวชาญ  2) เพื่อตดัสินใจหรือ 
เจรจาตกลงใจโดยใชข้อ้มูลจากสมาชิก 3) เพื่อประสานงานระหวา่งบุคคลหรือฝ่ายต่าง ๆ 4) เพื่อ 
ระดมความคิดเห็นการสร้างสรรค ์5) เพื่อประหยดัเวลาในการตดัสินใจสังการ  6) เพื่อก าหนด 
แนวทางในการปฏิบติังาน 7) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร และ8) 
เพือ่เสริมสร้างความสามคัคีของบุคลากรในหน่วยงาน   
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สมิต  สัชฌุกร (2552 : 23) ใหว้ตัถุประสงคข์องการประชุมไว ้ 6 ประการ ดงัน้ี  1) เพื่อ
ความ เขา้ใจปัญหา 2) เพื่อส ารวจปัญหา 3) เพื่ออภิปรายหรือวางโครงร่างการวจิยัท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบั
การแกปั้ญหา 4) เพื่อแลกเปล่ียนส่ิงท่ีคน้พบกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 5) เพือ่ใหบ้รรลุขอ้สรุปผลวจิยัและ
6) เพื่อเสนอสาระน่ารู้  จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

เกษกานดา  สุภาพจน์ ( 2543) ไดใ้หค้วามมุ่งหมาย เพื่อให้การสัมมนาไดบ้รรลุผลตามความ
ตอ้งการในทางธุรกิจหรือการเรียนการสอน การสัมมนาจึงมีความมุ่งหมาย ดงัน้ี   

1. อบรม ฝึกฝน ช้ีแจง แนะน า สั่งสอน ปลูกฝังทศัคติและใหค้  าปรึกษา ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. พิจารณา ส ารวจ ตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีหยิบยกข้ึนมา เพื่อท าความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการรู้ 

3. เสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจท่ีทนัสมยั และเหมะสมกบัสถานการณ์  
4. แสวงหาขอ้ตกลงดว้ยวธีิการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเสรี ซกัถาม ถกเถียง 

ปรึกษาหารือ ภายใตห้วัขอ้ท่ีก าหนด 
5. การตดัสินใจหรือก าหนดนโยบายหรือแนวทางส าหรับน าไปปฏิบติั 
6. ใหไ้ดข้อ้สรุปผลของการน าเสนอหวัขอ้หรือการวจิยั 
สรุป  ใหเ้ห็นไดว้า่วตัถุประสงคข์องการประชุมสัมมนา   มีดงัน้ี                     
1.  เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจแนวปฏิบติั ระเบียบ กฎเกณฑ์ตาง ๆ                     
2.  เพื่อระดมความคิดแลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสาร ประสบการณ์ 
3.  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหมู่คณะใหป้ฏิบติังานร่วมกนัประสบผลส าเร็จ 

ไดดี้                                  
4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์     
5.  เพื่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง                      
6.  เพื่อการประสานเช่ือมโยงการท างานระหวา่งสมาชิก                     
7.  เพื่อก ากบัติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
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ประโยชน์ของการสัมมนา 
 นิรันดร์  จุลทรัพย ์   (2547 : 281)  การสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสใหค้นหลายคนไดม้า
พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกนั  เป็นการระดมความคิกจากคนหลายคน  ซ่ึงยอ่มจะมองเห็นทางท่ีจะ
แกปั้ญหาไดดี้กวา่นอกจากน้ี  การสัมมนายงัก่อใหเ้กิดประโยชน์อีกหลายประการ  เช่น 

                1.  เป็นการร่วมกนัแกปั้ญหาจากคนหลายคนท่ีมาร่วมกนัผนึกความคิดแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ยอ่มไดผ้ลดีกวา่การคิดคนเดียว  หรือแกปั้ญหาคนเดียว  และยงัเป็นการกระตุน้ให้
คนส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ย 

                2.  ก่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ  มีความรู้สึกเหมือนกิจการนั้นๆ  เพราะไดมี้ส่วน
เป็นผูก้  าหนดและรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในเร่ืองนั้น ๆ  ดว้ย 

                3.  เป็นการช่วยให้ผูส้ัมมนาไดมี้โอกาสรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  อนัจะท าใหเ้กิด
ทศันะคติกวา้งขวางข้ึน  และในบางกรณีอาจใชก้ารสัมมนาเป็นเคร่ืองมือหล่อหลอมความรู้สึกนึก
คิดของกลุ่มคนใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้

                4.  ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการประสานงานระหวา่งบุคคลและหน่วยงาน  เพราะผูเ้ขา้สัมมนา
มกัจะมาจากหลายสถานท่ี  หลายหน่วยงาน  ในระหวา่งการสัมมนาจะช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั  เกิดความเขใจและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขา้สัมมนามีโอกาสไดเ้ปล่ียน
ความคิดเห็นในเร่ืองส่วนตวัและการท างาน  ท าใหมี้ความรู้จกัสนิทสนมคุน้เคยกนัในเวลาเดียวกนั 

เกษกานดา  สุภาพจน์ ( 2543)  พิจารณาความมุ่งหมายของการสัมมนา ไดว้า่การสัมมนา
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ ดงัต่อไปน้ี   

1. ผูจ้ดัสัมมนาหรือผูเ้รียนสามารถจดังานสัมมนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถน ามาปรับใชใ้น 

การท างานและชีวติส่วนตนได ้
3. ผลจากการท่ีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนจากการสัมมนา จะ

ช่วยท าใหร้ะบบและวธีิการท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
4. การสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไดรั้บการสัมมนา ท าให้เขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติังานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ และวธีิการแกไ้ข ปรับปรุง
และพฒันาใหไ้ดผ้ลดี 

5. เป็นการพฒันาผูป้ฏิบติังานใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ ท่ีจะกา้วข้ึนไปรับต าแหน่งงานหนา้ท่ีสูง
กวา่เดิมหรือตอ้งท างาน ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงผูท่ี้จะปฏิบติังาน
จะไม่รู้สึกล าบากใจในการปรับตวัเพราะไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
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6. เป็นการส่งเสริมความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบติังาน เพราะโดยปกติแลว้การพิจารณาเล่ือน
ขั้นเล่ือนต าแหน่ง ผูท่ี้ไดรั้บการสัมมนายอ่มมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาก่อน 

7. เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นผลท าใหแ้รงบนัดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอนัดีงาม
ข้ึนในสังคม 

8. สามารถสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยส์มพนัธ์ เกิดความร่วมมือ      
ร่วมแรงร่วมใจในการท างาน  สามารถท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. เกิดความกระตือรือร้น กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ มีความรับผดิชอบ รู้จกัยอมรับ 
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้จกัใชดุ้ลยพินิจ วเิคราะห์ปัญหา สามารถแกปั้ญหาในการท างานและเกิด
ภาวะผูน้ า 

 
ลกัษณะของการสัมมนาที่มปีระสิทธิภาพ 

ถนอม  จ่างตระกูล (ม.ป.ป) การสัมมนาท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ดงัน้ี   
1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสัมมนาอยา่งชดัเจน และแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคน

ทราบ 
2. จดัใหมี้การเสริมความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้ขา้สัมมนา 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ และความคิด ไดค้น้ควา้หรือไดแ้กปั้ญหา

ร่วมกนั 
4. ผูเ้ขา้สัมมนาทุกคนใชปั้ญญาหรือใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั 
5. ผูเ้ขา้สัมมนามีบุคลิกภาพตามแบบประชาธิปไตย เช่น เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของการสัมมนา กระตือรือร้นท่ีจะท างานร่วมกบัคนอ่ืน ๆ มีมารยาทใน
การพูดและการฟัง เป็นตน้ 

6. ผูเ้ขา้สัมมนามีทกัษะในการฟังและการพูด ฟังแลว้จบัใจความไดถู้กตอ้งตรงตาม
เน้ือหาเหมาะแก่เวลา และพูดสรุปไดถู้กตอ้ง 

7. ผูเ้ขา้สัมมนามีเจตคติท่ีดีต่อหวัขอ้สัมมนาและมีใจเป็นกลางจึงท าใหก้ารสัมมนาไดผ้ล 
8. มีผูน้  าท่ีดีทั้งในการเตรียมการและในการด าเนินการสัมมนา 
9. มีการจดัการท่ีดี เช่น จดัผูบ้รรยายหรือผูอ้ภิปรายท่ีน่าสนใจ จดัรายการเป็นระเบียบ   

ไม่สับสน  ประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการสัมมนาอยา่งชดัเจน 
10. มีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกอยา่งครบถว้นและมีคุณภาพ เช่น เคร่ืองเขียน           

เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ ไมโครโฟน เอกสาร หนงัสือ ห้องประชุม เป็นตน้ 
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11. เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผูเ้ขา้สัมมนา เช่น ไดเ้พิ่มความรู้ ไดป้ระสบการณ์แลว้น า
ความรู้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยตรง หรือน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
หรือต่อสถาบนั ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 สมพร  ปันตระสูตร    (2525 :  3)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการสัมมานาท่ีดีไวด้งัน้ี 
                1.   ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสัมมนาใหแ้น่ชดัวา่ตอ้งการจะไดผ้ลอยา่งไรในการสัมมนา
คร้ังน้ี 
 2.  จดัการสัมมนาเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่สัมมนาสมาชิก 
                3.  จดัใหมี้โอกาสสัมมนาสมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนัอยา่งกวา้งขวา้ง 
                4.  ใหส้มาชิกไดมี้โอกาสร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีมีมาก่อนการสัมมนา  หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการสัมมนาใหม้ากท่ีสุด 
 5.  มีอุปกรณ์ในก่ีสัมมาเพียบพร้อม  เช่น  หนงัสือ  เอกสาร  สถานท่ี  วทิยาการ  เคร่ืองมือ 
โสตทศันูปกรณ์  เคร่ืองเขียนและอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 
 6.  ก าหนดช่วงเวลาในการสัมมนาใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ปัญหาท่ีจดัสัมมนา 
                7.  สัมมนาสมาชิกมีบุคลิกภาพทางประชาธิปไตยสูง  กล่าวคือสมาชิกตอ้งใจกวา้งท่ีจะรับ
ฟังเหตุและผลของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง  แมไ้ม่ตรงกบัความคิดเห็นของตน 
                8.  ผูด้  าเนินการจดัการสัมมนามีคุณภาพ  มีความเป็นผูน้ า  และสันทดัจดัเจน  ในการจดัการ
สัมมนา 
                9.  ผลท่ีไดรั้บจากกาจดัการสัมมนาสามารถน าไปเป็นแนวทางท าประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
อยา่งนอ้ยก็ตอ้งสมารถคล่ีคลายปัญหาท่ีน าเขา้สู่การสัมมนาได ้
 10.  มีการเผยแพร่ผลลการสัมมนาสู่สาธารณชนตามควรแก่กรณี 
                นิรันดร์  จุลทรัพย ์   (2524  :  280 – 281)  กล่าววา่การสัมมนาท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ีคือ 
                1.   มีจุดมุ่งหมายในการจดัสัมมนาอยา่งชดัเจน  และสมาชิกทุกคนทั้งคณะกรรมการจดั
สัมมนา  ผูเ้ขา้สัมมนา  ตลอดจนวทิยาการ  ควรจะไดรั้บทราบจุดมุ่งหมายน้ีดว้ย 
 2.  มีกาจดัท่ีช่วยเสริมความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาอยา่งแทจ้ริง 
 3.  มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
                4.  มรการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดร่้วมกนัแกปั้ญหาท่ีมีการสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดให้ 
                5.  ผูเ้ขา้สัมมนามีความศรัทธาในวธีิการแห่งปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินปัญหาต่างๆ  
(Intellectual  Method) 
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                6.  ผูเ้ขา้สัมมนามีวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย  กล่าวคือ  เคารพและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีมารยาทในการพูดและการฟัง  ปฏิบติัตามกติกาของการสัมมนาเป็นตน้ 
                7.  ผูเ้ขา้สัมมนาทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานร่วมกนั  เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีวางไว ้
 8.  มีผูน้  าท่ีดีทัง่ในการเตรียมการและการด าเนินการสัมมนา 
                9.  มีการจดัการท่ีดี  คือ  จดัผูบ้รรยายหรือผูอ้ภิปรายท่ีน่าสนใจ  ด าเนินรายการต่างๆ  
เป็นไปตามก าหนดการอยา่งต่อเน่ือง  ไม่ติดขดั  สับสน  ผูเ้ขา้สัมมนาไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น  
ตลอดจนไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงรายละเอียด  กระบวนการต่างๆ  ตลอดการสัมมนาอยา่ง
ชดัเจน 
                10.  มีอุปกรณ์ส าคญัส าหรับใชป้ระกอบสัมมนา  และอ านวยความสะดวกต่อการสัมมนา
อยา่งครบถว้น  เช่น  หนงัสือหรือเอกสารต่างๆ  อุปกรณ์การเขียน  เคร่ืองมืออุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  
สถานท่ีหอ้งประชุมใหญ่  หอ้งประชมกลุ่มยอ่ย  หอ้งรับประทานอาหาร  เป็นตน้ 
                11.  ผลท่ีไดจ้าการสัมมนา  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ทั้งแก่ตวัสมาชิกเอง
และแก่หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ดัชนีวดัความส าเร็จของการสัมมนา 
1. ความตั้งใจและความจริงใจของสมาชิกในการเขา้ร่วมสัมมนา 
2. ความพึงพอใจในความรู้ท่ีไดรั้บเอกสาร แนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั อาหารและ       

ท่ีพกั เป็นตน้ ซ่ึงวดัผลไดจ้ากการสรุปผลการประเมินภายหลงัการจดัการสัมมนา (ไพพรรณ เกียรติ
โชคชยั .2548) 

ด้านบุคลากร 
ในส่วนของการด าเนินงานจดัการสัมมนา มีบุคลกรท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่4 กลุ่ม คือ  (ชูชยั  

สมิทธิไกร. 2548)  
1. ผูบ้ริหารหรือผูอ้นุมติัโครงการ ปัญหาท่ีประสบ  ไดแ้ก่ 

  1.1 ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่เห็นความส าคญัของการฝึกอบรม 
  1.2 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณและเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก 
  1.3 การก าหนดองคก์รการจดัการสัมมนาหรือมอบหมายหนา้ท่ีแก่ผูป้ฏิบติังานไม่แน่ชดั 

2. ผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานจดัอบรม ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 
2.1 เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย  ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
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2.2 เจา้หนา้ท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีทั้งดา้นวชิาการ เช่น ท าโครงการ ท าเอกสารการสัมมนา   ท า
ประเมินผล  และงานดา้นบริหาร อาทิ ธุรการ เลขานุการ ผูป้ระสานงาน ซ่ึงปริมาณงานมากเกินไป 

3. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้และทกัษะในการจดัการสัมมนา 
3.1 เจา้หนา้ท่ีขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
3.2 เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือและประสานงานจากผูบ้ริหาร   

4. บุคลากรฝ่ายอ่ืน ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
4.1 เจา้หนา้ท่ีขาดความกระตือรือร้นและความส านึกของการใหบ้ริการ 

5. ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 
5.1 ไม่ใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ต่อการสัมมนาอยา่งเตม็ท่ี ถูกบงัคบัใหม้าหรือเบ่ือ

จากงานประจ า ถือวา่เป็นการพกัผอ่น 
5.2 เขา้ร่วมการสัมมนา โดยไม่มีเป้าหมายชดัเจน ขาดแรงจูงใจ 
5.3 ขาดความรับผิดชอบ 
5.4 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนามีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารเรียนรู้ท่ีไดรั้บ

แตกต่างกนัดว้ย 
6. วทิยากร ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 

6.1 วทิยากรมือดีจากภาคเอกชนไม่ค่อยมีเวลา และตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสูง 
6.2 วทิยากรมีความรู้ดี แต่ขาดทกัษะในการถ่ายทอด 

ปัญหาด้านการเงิน 
เงินเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพราะการจดัการสัมมนาแต่ละคร้ังตอ้งมีค่าใชจ่้ายในหลายส่วน 

เช่น  ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่าวสัดุและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากการประมวล
สภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินพอสรุปไดด้งัน้ี  ( ทศันีย ์ วศิาลเวชกิช. ม.ป.ป) 

1. บางหน่วยงานไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวส้ าหรับบุคลากรเขา้ร่วมการสัมมนา 
2. บางหน่วยงานมีงบประมาณในการจดัค่อนขา้งจ ากดั  ท าใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการ

ไดเ้ตม็ท่ี 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตวั  โดยเฉพาะช่วงตน้ปีงบประมาณ 
4. การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสัมมนาขาดความคล่องตวั  โดยเฉพาะส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระเบียบราชการ 
5. การขอรับการสนบัสนุนดา้นการเงินจากแหล่งเงินทุน เช่น สมาคม มูลนิธิ และบริษทั

ธุรกิจ ท าไดเ้ฉพาะหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก 



14 

มีปัญหาหลายดา้นดว้ยกนั ดงัน้ี 
1. สถานท่ี  ปัญหาท่ีประสบ  ไดแ้ก่ 

1.1 ไม่มีสถานท่ีของตนเอง เกิดการจองหอ้งซอ้นกนั บางคร้ังตอ้งเล่ือนการสัมมนา 
1.2 บรรยากาศของสถานท่ีสัมมนาไม่เหมาะสม  เป็นอุปสรรคต่อการระดมความคิด  

เช่น  เม่ือเวลาฉายสไลดห์อ้งไม่มืดพอ  เป็นตน้ 
1.3 ไม่มีท่ีจอดส าหรับวทิยากรและสถานท่ีจดัเล้ียงส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

2. วสัดุ  ปัญหาท่ีประสบ  ไดแ้ก่ 
2.1 มีจ  านวนไม่เพียงพอและคุณภาพไม่มาตรฐาน 
2.2 วสัดุส้ินเปลืองบางอยา่งตอ้งใชป้ริมาณมากแต่การจดัซ้ือท าไดย้าก 

3. โสตทศันูปกรณ์  ปัญหาท่ีประสบ  ไดแ้ก่ 
3.1 เป็นรุ่นเก่า ๆ มีลกัษณะและอยูใ่นสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ 
3.2 วทิยากรและเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัขาดความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ 
3.3 อุปกรณ์บางอยา่งมีจ านวนไม่เพียงพอ เช่น เม่ือมีการอภิปรายควรมีไมโครโฟน

ส าหรับผูฟั้งใชซ้กัถาม และเม่ือมีการน าเสนอผลงานดว้ยแผน่ใสควรมีปากกาท่ีเขียนครบตามกลุ่ม  
หรือถา้เป็นสไลดค์วรมีถาดสไลดใ์หเ้พียงพอ เป็นตน้ 

3.4 วทิยากรใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ ไม่สอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัเน้ือหา 
4 เอกสาร  ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 

4.1 วทิยากรส่งตน้ฉบบัล่าชา้ท าใหก้ารผลิตไม่ทนัตามตอ้งการ 
4.2 เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถรวบรวมหรือคน้ควา้เอกสารประกอบอ่ืน ๆ มาใชใ้นการ

สัมมนาได ้เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เป็นตน้ 
ปัญหาด้านการจัดการ 
ปัญหาดา้นการจดัการ โดยพิจารณาจากขั้นตอนในการจดัอบรม ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี  

(ไพพรรณ  เกียรติโชคชยั. 2548) 
1. การส ารวจความจ าเป็นในการจดัสัมมนา ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 

  1.1 บางหน่วยงานไม่ท าการส ารวจความจ าเป็นในการจดัการสัมมนา ท าใหโ้ครงการ 
หรือเอกสารท่ีท าออกมาไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  1.2 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการส ารวจไม่ชดัเจน ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง ทั้งน้ีเน่ืองจาก           
การส ารวจไม่ชดัเจน ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือท่ีดีในการตอบแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือในการส ารวจไม่ทนัสมยั ไม่น่าสนใจและไม่ชดัเจน 

  1.3 ขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบัการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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2. การจดัท าโครงการ ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 
 2.1 เจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะในการเขียนโครงการ ท าใหโ้ครงการไม่น่าสนใจหรือไม่ได ้   

รับอนุมติั 
 2.2 ขาดผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุงโครง 
3. การวางแผนและด าเนินการ ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 

3.1 ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีจดัสัมมนาขาดความรู้ และทกัษะในการจดัการสัมมนา 
3.2 ขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารโครงการ เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ขา้ร่วม           

การสัมมนา 
3.3 แมจ้ะมีการวางแผนอยา่งดีแลว้  แต่งานจดัการสัมมนามกัจะมีปัญหาเฉพาะหนา้

เกิดข้ึนเสมอ ๆ  
3.4 การจดัโครงสร้างองคก์ร และการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่ชดัเจน 

4. ประเมินและติดตามผล ปัญหาท่ีประสบ ไดแ้ก่ 
 4.1 การประเมินและติดตามผลมีขั้นตอนมากและตอ้งใชเ้วลามาก ซ่ึงฝ่ายจดัการสัมมนา

จะไม่มีเวลาท า 
 4.2 การประเมินท าไดเ้พียงบางระดบั กล่าวคือ ประเมินเม่ือเสร็จส้ินโครงการซ่ึง

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะประเมินเฉพาะการด าเนินงานท่ีผา่นมา  ส่วนผลท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัติดตามไดย้าก 
 4.3 ขาดงบประมาณส าหรับการประเมินและติดตามผลผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา การจดั

สัมมนาหรือการจดัการเรียน การสอนสัมมนายงัก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ อนัเป็น
ผลมาจากการศึกษา คน้ควา้เพื่อเสนอบทความทางวชิาการ และการประมวลขอ้เทจ็จริงทางวชิาการ
ใหม่ ๆ  เพื่อน าเสนอในรูปของเอกสารประกอบการสัมมนา รวมทั้งสรุปผลรายงานสัมมนาท่ีได้
หลงัจากการสัมมนาเสร็จส้ิน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกปั้ญหาหรือสร้างสรรค์
การท างาน  นอกจากน้ียงัเป็นหนทางใหบ้รรลุขอ้ตกลง เกิดการประนีประนอมกนัในระหวา่ง
หน่วยงานเดียวกนั  หรือต่างหน่วยงานและเกิดการพฒันาตน พฒันาคน พฒันางานและสังคมโดย
ส่วนรวม   
 

องค์ประกอบของการสัมมนา 
ในการศึกษาส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหเ้ขา้ใจถ่องแทน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรู้จกัองคป์ระกอบ  

ของส่ิงนั้นเป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั การศึกษาการจดัสัมมนาก็ตอ้งเร่ิมตน้จากองคป์ระกอบของการ
สัมมนา องคป์ระกอบในการจดัสัมมนา มีดงัน้ี (ไพพรรณ  เกียรติโชคชยั. 2548)   
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1. องค์ประกอบด้านเน้ือหา  
 องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ สาระหรือเร่ืองราวท่ีจะน ามาสัมมนา ประกอบดว้ย 

1.1 หัวข้อสัมมนา  เร่ืองท่ีจะน ามาจดัสัมมนา  นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูจ้ดั 
สัมมนาควรจะไดใ้ชดุ้ลยพินิจพิจารณาให้ดีวา่ จะเลือกเร่ืองอะไรท่ีจะน ามาจดัสัมมนาจึงจะมีประโยชน ์
คุม้ค่า ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการพิจารณาเก่ียวกบั “เร่ือง” เพื่อใชใ้นการจดัสัมมนา ไดแ้ก่   
   1.1.1 ควรเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
หรือเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

  1.1.2 มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวะสังคม 
  1.1.3 สามารถก าหนดปัญหาได ้
  1.1.4 เป็นเร่ืองท่ีไม่กวา้งหรือแคบจนเกินไปควรเป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตเฉพาะจะ

สามารถก าหนดปัญหาและแนวทางการด าเนินการจดัสัมมนาไดช้ดัเจน 
  1.1.5 ช่ือเร่ือง  เม่ือไดแ้นวปัญหาของเร่ืองท่ีจะสัมมนาแลว้ ก็ควรก าหนดช่ือเร่ือง

ควรเป็นช่ือท่ีมีลกัษณะสั้น กะทดัรัด มีความกระชบัเขา้ใจง่าย  ชดัเจนและตรงความหมาย  ตวัอยา่ง      
ช่ือเร่ือง เช่น  “ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ :การรณรงคใ์หป้ระชาชนออกก าลงักาย” “บทบาทของ 
สถานประกอบการดา้นการออกก าลงักาย” “ธุรกิจกบัการส่งเสริมสุขภาพ” ฯลฯ  การเลือกเร่ืองในกรณีท่ี
ใชส้ าหรับการสอนสัมมนาถา้หากเป็นการสอนสัมมนา  โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาตอ้งช่วยกนัคิด
ในการเลือกเร่ืองท่ีจะน ามาสัมมนา ควรเป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา
อยา่ใหแ้คบหรือกวา้งเกินไป  การเลือกเร่ืองโดยทัว่ไปมี 2 แนวทาง คือ 

1) ใชเ้ร่ืองเดียวสัมมนาทั้งหมด โดยใชว้ธีิแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนัใครมีแนวคิดหรือแง่มุมของความคิดแบบใดก็น ามาเสนออภิปราย แลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปของการน าไปใชไ้ด ้

2) จดัหรือเลือกเร่ืองแลว้ก าหนดตารางท่ีจะน ามาท าการสัมมนา  หมายถึง  
เลือกเร่ืองใหต้รงกบัจ านวนคร้ังท่ีจะสัมมนา ส่วนผูเ้รียนแต่ละคนก็จะเตรียมเร่ืองเดียวกนัของแต่ละ
คร้ังมาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนกนั 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดสัมมนา  การจดัสัมมนาเป็นการฝึกผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาหรือ
นกัศึกษา ใหไ้ดเ้กิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นท าใหเ้กิดการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์  
ไดรั้บแนวคิด  สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาทั้งแก่ตนเอง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเป็น
ผลกระทบในทางสร้างสรรคแ์ก่ส่วนรวมดว้ย   อยา่งไรก็ตามในการจดัสัมมนา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหรือ
เขียนวตัถุประสงคข์องจดัสัมมนาไวใ้หช้ดัเจน เพื่อคณะกรรมการผูด้  าเนินการจดัสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนา  วทิยากรและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  จะไดเ้ขา้ใจและด าเนินการสัมมนาใหเ้ป็นไปตาม
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วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ การเขียนวตัถุประสงคจึ์งมกัจะก าหนดเพื่อใหไ้ดเ้ร่ืองราวหรือสาระอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  เช่น 

  1.2.1  เพื่อก าหนดและส ารวจปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  1.2.2  เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  1.2.3  เพื่อศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีจ  าเป็นระหวา่งสมาชิก 
  1.2.4  เพื่อแลกเปล่ียนผลงานคน้ควา้วจิยัระหวา่งสมาชิก 
  1.2.5  เพื่อร่วมกนัพิจารณา   หาขอ้สรุปผลงานคน้ควา้วิจยันั้น  

1.3 หัวข้อย่อยทีใ่ห้ความรู้ทีสั่มพันธ์กบัหัวข้อสัมมนา  ซ่ึงอาจจดัในรูปของการบรรยาย
หรืออภิปราย เม่ือไดช่ื้อเร่ืองมาแลว้ควรก าหนดหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัความรู้หรือเร่ืองราวต่าง ๆ วา่ วนัใด 
จะเป็นหวัขอ้ของกลุ่มใดท่ีจะน าหวัขอ้นั้นมาสัมมนา  ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้ห็นทิศทางของปัญหาไดแ้ละยงั
เป็นกรอบของแนวความคิดของเร่ืองท่ีจะสัมมนา ไดช้ดัเจนและยงัเป็นแนวทางในการคิดหาหนทาง
ต่อไปอีกวา่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา จะไดอ้ะไรจากการจดัสัมมนา มีแนวทางของความรู้และเทคนิคอะไรบา้ง 
ทั้งยงัมีผลต่อไปถึงการจดัหาหรือเชิญวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะมา
บรรยาย อภิปราย ฯลฯ ใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้จากการฟังวทิยากร 

1.4 ก าหนดการสัมมนา นบัเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นประการหน่ึงท่ีผูจ้ดัสัมมนาควรจะได้
วางแผนก าหนดและจดัท า เพราะจะท าใหท้ราบช่วงเวลาของการด าเนินการแต่ละรายการของ  
การสัมมนาก าหนดการสัมมนา ควรระบุ 

1.4.1  ช่ือหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลผูด้  าเนินการจดัสัมมนา 
1.4.2 ช่ือเร่ืองสัมมนา 
1.4.3 วนั  เดือน  ปี  (ท่ีจดัสัมมนา) 
1.4.4 เวลา 
1.4.5 สถานท่ี 

  จากขอ้มูลของก าหนดการสัมมนา จะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
วางแผนและเตรียมตวัส าหรับการสัมมนา ไม่วา่จะในเร่ืองของแนวความคิดท่ีตอ้งการจะไดจ้าก            
การสัมมนา การเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเตรียมค าถาม การวางแผนในการจดัเวลาส าหรับการไป
ร่วมสัมมนาและการเดินทาง เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง ก าหนดการสัมมนาทางวชิาการ 
 

 

ก าหนดการสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  “ทิศทาง วชิาชีพทางพลศึกษา” 
วนัพฤหัสบดทีี่  8  มิถุนายน  2558 

ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ อ าเภอเมือง  จังหวดับุรีรัมย์ 

………………………………….……….. 
 08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00  น. พิธีเปิดการสมัมนา 
 09.00  - 10.30  น. การบรรยายทางวิชาการ โดย ดร.สุพิตร สมาหิโต 
     ดร.ชยัรัตน์  ชูสกุล และ คุณวฒิุชยั อนัสุข 
     ด าเนินรายการโดย อาจารยพ์รพิมล รุ่งเรืองศิลป์ 
 10.30 – 10.45  น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00  น. สรุปประเด็นส าคญั  และถามค าถาม 
 12.00  - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 15.00  น. แบ่งกลุ่มยอ่ย 
 15.00 – 15.15   น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
 15.15 – 16.45  น. เสนอผลการประชุมกลุ่ม 
 16.45 – 17.00  น. พิธีปิด 

1.5 ผลทีไ่ด้รับจากการจัดสัมมนา  เป็นเร่ืองท่ีผูจ้ดัสัมมนาไดค้าดหวงัวา่การจดัสัมมนา  
จะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้ง  อาจเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นเร่ือง 
ท่ีผูจ้ดัการสัมมนาจะตอ้งเขียนผลท่ีไดจ้ากการสัมมนาไวด้ว้ย ตวัอยา่งเช่น ผลท่ีไดจ้ากการสัมมนา  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 200 คน ไดรั้บความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมมนา    
ไปพฒันาตนเองและงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. องค์ประกอบด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา ประกอบดว้ย     
(ชูชยั  สมิทธิไกร.2548) 

2.1 บุคลากรฝ่ายจัดการสัมมนา ไดแ้ก่ บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการจดั
สัมมนาใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ คณะกรรมการอาจแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.1.1 คณะกรรมการด าเนินการจดัการสัมมนา ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน  
เลขานุการ  ผูช่้วยเลขานุการ นายทะเบียนและประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใน   
การด าเนินการจดัสัมมนาทั้งกระบวนการ 
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2.1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร     
ฝ่ายกิจกรรมและวทิยากร ฝ่ายสถานท่ี ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝ่ายการเงินและฝ่ายวดัและประเมินผล  
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินงานเฉพาะดา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2  วทิยากร หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีบรรยาย อภิปรายหรือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  
โดยใชเ้ทคนิควธีิรวมทั้งส่ือต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาดว้ยความจริงใจและมุ่งหวงัท่ีจะใหผู้เ้ขา้ร่วม
สัมมนาไดรั้บความรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี  ดงันั้นวิทยากรจึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษใ์น
วงสังคม สถาบนัการศึกษา วงการอุตสาหกรรมหรือวงการธุรกิจ เป็นตน้ ผูจ้ดัสัมมนา ควรเลือกวทิยากรท่ี
มีความรู้ ความสามารถเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการสัมมนา ซ่ึงวทิยากรท่ีดีควรมี   ลกัษณะดงัน้ี   

2.2.1 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในหวัขอ้สัมมนา 
2.2.2 เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 
2.2.3 เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
2.2.4 เป็นผูท่ี้มีความคิดกา้วหนา้  ทนัสมยั  ใจกวา้ง 
2.2.5 เป็นผูท่ี้มีเหตุผล  และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
2.2.6 เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนักวา้งขวางในสังคม 

2.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเขา้ร่วมสัมมนา เป็นผูท่ี้มีความสนใจในปัญหา
หรือประสบปัญหาหรือตอ้งการแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ หรือมีความมุ่งหมายท่ีจะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  ความคิดเห็น ทศันคติตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนั 
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาส่วนมากจะเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานของความรู้และมีปัญหาสนใจจะศึกษาใกลเ้คียงกนั 

3. องค์ประกอบด้านสถานที ่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีใชส้ัมมนา ควรมีดงัต่อไปน้ี  (วจิิตร อาวะกุล. 2537) 

 3.1 ห้องประชุมใหญ่ หมายถึง หอ้งประชุมรวมท่ีใชใ้นการบรรยาย อภิปรายหรือ
สัมมนาท่ีจะตอ้งก าหนดท่ีนัง่ไดว้า่ สามารถบรรจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดท้ั้งหมดจ านวนก่ีท่ีนัง่และใชท่ี้ใด 
สถานท่ีตั้งอยูท่ี่ไหน ส าหรับเป็นแหล่งจดัสัมมนา 

 3.2 ห้องประชุมย่อย  เป็นหอ้งประชุมขนาดกลางหรือขนาดเล็ก อาจตอ้งมีหลาย ๆ หอ้ง
ดว้ยกนัและควรอยูใ่กลก้นัหรือในบริเวณเดียวกนักบัหอ้งประชุมใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกใน              
การประสานงาน หากมีปัญหาหรือเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายงัหอ้งประชุมใหญ่ 

 3.3 ห้องรับรอง  เป็นห้องท่ีใชส้ าหรับรับรองวทิยากร แขกพิเศษ เพื่อใหไ้ดพ้กัผอ่นหรือ
เตรียมตวัก่อนการสัมมนา 
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 3.4 ห้องรับประทานอาหารว่าง  เป็นหอ้งท่ีจดัไวส้ าหรับให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดม้าพกั
รวมทั้งรับประทานอาหารวา่ง  เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการประชุม 

 3.5 ห้องรับประทานอาหาร  เป็นหอ้งท่ีจดัไวส้ าหรับใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา รับประทาน
อาหาร ซ่ึงอาจเป็นหอ้งรับประทานอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ ในกรณีท่ีการจดัสัมมนามีหลายวนั 

 3.6 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์  ไดแ้ก่ ไมโครโฟนชนิดตั้งและติดตวัหรือท่ีเรียกวา่        
ไมคล์อย เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เทปบนัทึกเสียง เคร่ืองวี.ดี.ทศัน์และอุปกรณ์    
ดา้นแสง เสียงอ่ืน ๆ เคร่ืองฉายสไลด ์จอภาพ กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ 

 3.7 อุปกรณ์เคร่ืองมือประเภท  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองถอดเทปและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการจดัท าเอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารสรุปผล          
การจดัสัมมนา ตลอดจนเอกสารและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการสัมมนา 

1.8 อุปกรณ์ด้านเคร่ืองเขียน  เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานสัมมนา ไดแ้ก่ 
กระดาษ  ส าหรับพิมพง์าน กระดานสีขาว แผน่โปร่งใส เคร่ืองเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ปากกา
ส าหรับเขียนกระดานสีขาว ปากกาเขียนแผน่ใส ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ ไมบ้รรทดั ลวดเสียบ
กระดาษ แฟ้ม บตัรช่ือส าหรับติดหนา้อกผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  เป็นตน้ อุปกรณ์เหล่าน้ีควรเตรียมไวใ้ห้
พร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

1.9 เอกสารประกอบค าบรรยายของวทิยากร ซ่ึงโดยทัว่ไปวทิยากรมกัจะส่งไปใหผู้จ้ดั
สัมมนาล่วงหนา้  แต่ในกรณีท่ีวทิยากรไม่ไดส่้งใหล่้วงหนา้ ก็จ  าเป็นตอ้งจดัท าเอกสารสรุปค าบรรยาย
แจกใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาหลงัการบรรยาย 

4. องค์ประกอบด้านเวลา การสัมมนาเป็นการประชุมท่ีส าคญั ซ่ึงควรจะมีเวลามากพอ 
สมควร แต่จะมากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัหวัขอ้สัมมนาวา่มีขอบเขตกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใด 
โดยทัว่ไปการสัมมนามกัจะใชเ้วลาประมาณ 3 – 7 วนั เพราะหากใหเ้วลานอ้ย จะท าให้การอภิปราย
แสดงความคิดเห็นไม่กวา้งขวางเท่าท่ีควรและหากใชเ้วลายาวนานเกินไปก็อาจท าใหผู้เ้ขา้สัมมนาเบ่ือ
และมีความ สนใจนอ้ยลง ตลอดจนอาจท าใหก้ารอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ขยายวงกวา้งออกไป จนไม่
สามารถควบคุมได ้แต่อยา่งไรก็ตาม เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนาน้ีอาจจะยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมและ
ตามความสนใจของผูเ้ขา้สัมมนา (ไพพรรณ เกียรติโชคชยั. 2548 : 18) ผูจ้ดัการสัมมนาควรวางแผนใหดี้
วา่ควรจะใชว้นัไหน เวลาใดจดัการสัมมนาจึงจะเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะ
เป็นฝ่ายผูจ้ดัการสัมมนา  จะไดมี้เวลาส าหรับการเตรียมการ วทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา สะดวกท่ีจะ
เขา้ร่วมการสัมมนา จึงควรค านึงถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ระยะเวลาส าหรับเตรียมการ ผูจ้ดัสัมมนาควรจะไดท้  าแผนปฏิบติังานใหช้ดัเจนวา่
งานแต่ละอยา่ง แต่ละประเภทท่ีจะตอ้งท านั้น จะใชเ้วลาเท่าใดจึงจะแลว้เสร็จจนถึงวนัท่ีท่ีจะตอ้งจดั
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สัมมนา เพราะงานบางอยา่งตอ้งท าก่อน เช่น การประชุมวางแผนจดัท าโครงการ การวางแผนเร่ือง
วทิยากร การจดัสถานท่ี งบประมาณ  เป็นตน้ ระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในบางเร่ืองจะใชเ้วลา
มาก บางเร่ืองใชเ้วลานอ้ย บางเร่ืองตอ้งท าแบบต่อเน่ือง ผูจ้ดัการสัมมนาจึงควรท่ีจะไดว้างแผนอยา่ง
รอบคอบละเอียดถ่ีถว้น รวมทั้งคาดคะเนสถานการณ์ให้ดีกวา่ จะสามารถเตรียมการให้ทนัตามท่ี
ก าหนดไดห้รือไม่ หากก าหนดวนัสัมมนาไวแ้ลว้เช่นนั้น 

 4.2 การเชิญวิทยากร เป็นเร่ืองส าคญัมากเร่ืองหน่ึงท่ีผูจ้ดัสัมมนาควรจะไดว้างแผนให้ดี  
เพราะวทิยากรบางคนเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงมาก มกัจะไม่ค่อยวา่งบางคนตอ้งจองตวัล่วงหนา้เป็นปี บางคน
ตอ้งใชเ้วลาจองตวั 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน ในบางคร้ังถึงกบัตอ้งเล่ือนวนัจดัสัมมนาออกไปเพื่อจะใหต้รง
กบัวนัท่ีวทิยากรวา่ง เพราะหวงัจะไดว้ทิยากรท่ีมีคุณภาพมาบรรยาย  ในกรณีน้ีจะกระท านอ้ยคร้ังมาก  
เพราะไม่จ  าเป็นจริง ๆ ก็จะไม่เปล่ียนวนั เวลาท่ีก าหนดจดัสัมมนาไวแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากได้
ออกหนงัสือเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไปแลว้ เพราะจะเป็นการยุง่ยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย รวมทั้ง
เสียเวลาในการท่ีตอ้งแจง้ให้ผูร่้วมสัมมนาไดท้ราบวนั เวลาใหม่ หากเกิดปัญหาในกรณีท่ีวทิยากรท่ีได้
เชิญไปไม่วา่ง ก็อาจ ใชว้ธีิเปล่ียนตวัวทิยากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงมาแทน 

 4.3 เวลาทีใ่ช้ในการสัมมนา วนั เวลาท่ีใชส้ัมมนาจะใชก่ี้วนั มากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น
ข้ึนอยูก่บั เร่ืองท่ีสัมมนา และ หวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสัมมนา วา่มีขอบเขตกวา้งมากนอ้ย
เพียงใด  การสัมมนาบางแห่งอาจใชเ้พียงวนัเดียว บางแห่งใชเ้วลา 3 วนั บางแห่งใช ้5 วนัและบางแห่ง
ก็อาจมากกวา่นั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาของเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ พื้นฐานความรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนากบัปัญหางานท่ีเขาท าอยู ่เป็นตน้ 

   ในการใชเ้วลาเพื่อจดัสัมมนาหากใชเ้วลานอ้ยเกินไปก็อาจท าใหก้ารอภิปรายหรือ          
การแสดงความคิดเห็นไม่กวา้งขวางเท่าท่ีควร อาจท าใหไ้ดข้อ้มูลหรือสาระส าคญัท่ีเป็นประโยชน์นอ้ย
แต่หากใชเ้วลายาวนานหรือมากเกินไป ก็อาจท าใหก้ารบรรยายของการสัมมนาน่าเบ่ือหรือมีความ
น่าสนใจนอ้ยลง  ดงันั้นในการก าหนดวนั เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนา จึงควรก าหนดใหท้นัต่อการเตรียม 
การในทุก ๆ เร่ืองจดัวนั เวลาใหพ้อดีกบัเร่ืองและหวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการสัมมนาและให้สามารถปรับ
ยดืหยุน่ไดบ้า้งเล็กนอ้ย  ตามความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาหรือสถานการณ์ 

5. องค์ประกอบด้านงบประมาณ ในการด าเนินการจดัสัมมนายอ่มมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  
แต่จะใชเ้งินเป็นจ านวนเท่าใดนั้น คณะผูด้  าเนินงานจดัสัมมนาจะตอ้งวางแผนค่าใชจ่้ายใหดี้ดว้ยความ
รอบคอบ เพื่อใหก้ารประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดของงานอยูใ่นภาวะเพียงพอ ไม่ขาดหรือการจดั
งบประมาณมากเกินไป ท าใหเ้งินเหลือมาก  ขั้นตอนการจดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
จดัสัมมนา มีดงัต่อไปน้ี  (อรจิต  ภูแพ. 2536) 
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 5.1 ให้แต่ละฝ่ายทีท่ าหน้าที่รับผิดชอบท างาน จดัท าประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชจ่้าย
ทั้งหมดของฝ่ายตนออกมาในรูปของบญัชีค่าใชจ่้าย น าเสนอใหก้บัฝ่ายเหรัญญิกและในท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมส าหรับค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของแต่ละฝ่ายก่อนท่ีจะอนุมติั 

 5.2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือ ควรจะ
ไดมี้รายการราคาตามท่ีตลาดขายหรืออาจใชว้ธีิสืบราคาวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้ดีเสียก่อน ทั้งน้ีเพื่อ
การประมาณค่าใชจ่้าย จะไดผ้ดิพลาดนอ้ยเพราะตวัเลขค่อนขา้งใกลเ้คียงความจริงหรือเป็นจริง 
อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังหน่วยงานเม่ือไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายไปแลว้ แต่ถา้หากการอนุมติัโครงการ
ล่าชา้มากหรือแมว้า่การอนุมติัจะไม่ล่าชา้ แต่ปรากฏวา่ตลาดมีการปรับลดราคาวสัดุใหม่หลงัจากท่ีได้
วางแผนงบประมาณการค่าใชจ่้ายไปแลว้อาจเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหก้ารประมาณการค่าใชจ่้าย
ผดิพลาดไปได ้ งบประมาณอาจไม่เพียงพอหรือผดิไปจากท่ีวางแผนไว ้ในกรณีน้ีโดยปกติแลว้การ
วางแผนค่าใชจ่้ายจึงควรค านึงค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนได ้(ซ่ึงอาจเกิดจากการปรับราคาสินคา้ข้ึน
ใหม่ของตลาดหรืออาจเกิดจาก  มีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเพิ่ม เพราะท่ีวางแผน
ไวน้ั้นอาจไม่เพียงพอได)้ จึงอาจน าไปใส่ในคา่ใชจ่้ายหมวดเบด็เตล็ด โดยเพิ่มค่าใชจ่้ายทั้งหมดของ
ฝ่ายท่ีด าเนินงานเฉพาะนั้นอีกประมาณ 10 – 20 เปอร์เซ็นต ์

 5.3 เม่ือการวางแผนเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายได้รับความเห็นชอบ จากในท่ี
ประชุมก็ใหจ้ดัท างบประมาณรวมทั้งโครงการแลว้น าไปใส่ในโครงการ เพื่อเสนอฝ่ายบริหารอนุมติั 

ตัวอย่าง  การวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของฝ่ายสวสัดิการ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าอาหารกลางวนั 35 บาท  200 คน                    7,000 

ค่าของวา่ง 25 บาท  200 คน  2 คร้ัง                  10,000 
ค่าตกแต่งเวที                   1,500 
ค่ารถ                   1,500 
เบด็เตล็ด                   2,000 

รวม                 22,000 
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ตัวอย่าง การวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งหมดของการจดัสัมมนาซ่ึงจะน าไปไว้
ในโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 
รายการงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ฝ่ายสวสัดิการ 20,000 
ฝ่ายเลขานุการ 3,000 
ฝ่ายเหรัญญิก 1,000 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  5,000 
ฝ่ายทะเบียน 7,000 
ฝ่ายเอกสาร 4,000 
ฝ่ายสถานท่ี 2,000 
เบด็เตล็ด 2,200 

รวม 44,200 
  
 ในการวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายของการสัมมนาทั้งหมด ควรด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัประชุม ใหแ้ต่ละฝ่ายท่ีรับผดิชอบหนา้ท่ีต่าง ๆ จดัท าแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายของ
ฝ่ายตนข้ึนมา เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2.   เม่ืองบประมาณของแต่ละฝ่ายไดรั้บการอนุมติัแลว้ จะตอ้งน างบประมาณค่าใชจ่้ายของ
แต่ละฝ่ายมาใส่ในโครงการ ใหแ้ยกค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนของแต่ละฝ่าย ซ่ึงน าไปใส่ในค่าใชจ่้าย
หมวดเบ็ดเตล็ด ตามตวัอยา่งในขอ้ 5.3 ไดค้  านวณเป็นค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดไว ้10 เปอร์เซ็นตข์อง
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทั้งหมด  ทั้งน้ีเพื่อจะสามารถพิจารณาไดว้า่ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายจริงของแต่
ละฝ่ายเป็นเงินเท่าใด 

3. อาจแนบรายละเอียดค่าใชจ่้ายโดยละเอียดของแต่ละฝ่ายไปพร้อมกบัโครงการเม่ือ
ตอ้งการส่งโครงการเพื่อใหฝ่้ายบริหารพิจารณาอนุมติั 

4. ในกรณีท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งการเบิกเงินจากเหรัญญิก  เพื่อน าไปใชจ่้ายในฝ่ายของตน  
เหรัญญิกจะตอ้งท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย  รวมทั้งมีเอกสารการเบิกจ่ายเงินและลายเซ็นของผูรั้บเงิน
ดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายเหรัญญิกเอง 

5.   เอกสารทุกฉบบัควรมี “ส าเนา” คู่ฉบบัดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ตัวอย่าง  ใบเบิกเงิน 
 

ใบเบิกเงนิ 

ขา้พเจา้ ..................................................................................... ฝ่าย (ต  าแหน่ง) .......................................................  

ขอเบิกเงิน จ านวน .................................................................... บาท ( ..................................................................... ) 

ดงัรายการดงัต่อไปนี ้ 

วนัเดือนปี รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. 
  

 
 

  

รวมเป็นเงนิ   

(ตวัหนงัสือ) ...........................................................................................................................................................  
 

…………………………………                      …………………………….. 
(……………………………….)   (…………………………….) 
            ผูเ้บิกเงิน                                                           ผูจ่้ายเงิน 

  5.4  การสรรหางบประมาณ  
งบประมาณหากใชไ้ปในทางท่ีถูกตอ้งแลว้จะเป็นเคร่ืองมือจูงใจในการวดัผลงาน 

และช่วย ใหฝ่้ายจดัการบรรลุวตัถุประสงค ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบประมาณควรเขา้ใจวา่ งบประมาณเป็น 
เคร่ืองช่วย มิใช่การก่อให้เกิดความยุง่ยาก การท างบประมาณควรไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายจดัการ 
ทุกระดบั เพราะวา่ผลท่ีไดรั้บจากงบประมาณข้ึนอยูก่บัการยอมรับและปฏิกิริยาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
งบประมาณการใชจ่้ายในการด าเนินการสัมมนาอาจสรรหาไดโ้ดย 

  5.4.1  หน่วยงานหรือองคก์ารธุรกิจไดมี้การสรรงบประมาณเพื่อการน้ีข้ึนมาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรของหน่วยงานหรือองคก์ารธุรกิจ วธีิการด าเนินการคณะกรรมการฝ่าย
ด าเนินการจะจดัท าโครงการน าเสนอใหก้บัฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมติั เม่ือไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
โครงการแลว้ฝ่ายด าเนินการ จึงท าเร่ืองเสนอพร้อมกบัโครงการ เพื่อของบประมาณจากหน่วยงาน เพื่อ
รับเงินงบประมาณมาใชจ่้าย โดยมอบให้แต่ละฝ่ายท่ีท างานเก่ียวกบัสัมมนา น าเงินไปจ่ายตามค่าใชจ่้าย
ท่ีขอมา วธีิการรับมอบเงินทุกขั้นตอนจะตอ้งมีหลกัฐาน  การรับมอบพร้อมทั้งลายเซ็นของผูรั้บมอบ
เสมอ 

  5.4.2 ในบางคร้ังก็อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์ารธุรกิจอ่ืน ๆ  
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บางหน่วยงานก็อาจใหค้วามช่วยเหลือในรูปวสัดุอุปกรณ์  
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นอกจากน้ียงัเป็นการใหค้วามร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมการสัมมนา ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายอีกดว้ย  
และในกรณีท่ีใชว้ธีิจดัหางบประมาณค่าใชจ่้าย โดยการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน จ าเป็นท่ี 
จะตอ้งท าหนงัสือขอความสนบัสนุน รวมทั้งแนบอตัราค่าโฆษณาไปพร้อมกบัจดหมาย เม่ือหน่วยงานใด 
ใหก้ารสนบัสนุน ควรจะตอ้งมีหลกัฐานการรับเงิน ซ่ึงมีลายเซ็นของผูรั้บเงินและประธานโครงการ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ีเฉพาะ โดยมอบใบรับเงินท่ีเป็นตน้ฉบบันั้น
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน ส่วนส าเนาจะตอ้งแนบพร้อมกบัเอกสารใบรับเงินค่าสนบัสนุน  
ท าแบบฟอร์ม ต่างหากส าหรับส่งมอบใหก้บัเหรัญญิก และส าเนาเก็บไวก้บัตวัเอง เพื่อเป็นหลกัฐาน 
การส่งมอบเงิน 
 
ตัวอย่าง   หนงัสือขอความสนบัสนุนการจดัสัมมนา 
 

         
 
ท่ี ศธ 0545.2 / ว 424                  สาขาวชิาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  

                    มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
                   อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000 

 1  มิถุนายน  2560 

เร่ือง  ขอความสนบัสนุนการจดัสัมมนาทางวชิาการ 

เรียน  …………………………………………………..………….. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  อตัราค่าโฆษณา     จ านวน  1  แผน่  

 ดว้ยนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ก าหนดจดัให้มีการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพล
ศึกษา” ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2558เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษา
ไดรั้บประสบการณ์ดา้นความรู้และการปฏิบติัจากการจดัสัมมนา ซ่ึงสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและชีวติประจ าวนัได ้นอกจากน้ียงัเป็นการเผยแพร่
แนวความคิดท่ีไดจ้ากการสัมมนาไปยงัผูใ้กลชิ้ด บุคคลทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัการสัมมนายงัขาดปัจจยัท่ีจะเอ้ืออ านวยในการจดังาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร อน่ึงเอกสารท่ีจดัท า
ข้ึนในการสัมมนาคร้ังน้ีคณะผูด้  าเนินการจะแจกให้กบัผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ผูใ้ห้การสนับสนุน ห้องสมุดของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัทัว่ประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลการสัมมนาให้เป็นท่ีแพร่หลาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   (นายศุภชัย    พ่อคา้) 
ประธานด าเนินการจดัสัมมนาทางวชิาการ 
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ตัวอย่าง     อตัราค่าโฆษณา 
 

อตัราค่าโฆษณา 
บริจาคเงินสด  10,000  บาท ลงโฆษณาในเน้ือท่ีปกหลงัดา้นนอก 1 หนา้ (ภาพสี) 
บริจาคเงินสด    8,000  บาท ลงโฆษณาในเน้ือท่ีปกหนา้ดา้นใน 1 หนา้ (ภาพสี) 
บริจาคเงินสด    8,000  บาท ลงโฆษณาในเน้ือท่ีปกหลงัดา้นใน 1 หนา้ (ภาพสี) 
บริจาคเงินสด   7,000  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี1 หนา้ (ภาพสี 
บริจาคเงินสด   5,000  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี  ½  หนา้  (ภาพสี) 
บริจาคเงินสด   3,000  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี  1  หนา้  (ภาพขาวด า) 
บริจาคเงินสด   2,000  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี  1/2 หนา้  (ภาพขาวด า) 
บริจาคเงินสด   1,500  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี  1/4 หนา้  (ภาพขาวด า) 
บริจาคเงินสด   1,000  บาท  ลงโฆษณาในเน้ือท่ี  1/8 หนา้  (ภาพขาวด า) 
และหากท่านผูมี้อุปการะคุณ  มีความประสงคจ์ะบริจาคนอ้ยกวา่อตัราท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ทางคณะ

ผูด้  าเนินการจดังานสมัมนา  จะจดัพิมพร์ายนามท่านผูมี้อุปการะคุณทุกท่านเพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะผูด้  าเนินการจดั
งานสมัมนาคร้ังน้ี                  

                                                           

 การท่ีจะหาขอ้มูลเพื่อใหไ้ดต้วัเลขเก่ียวกบัอตัราค่าโฆษณา ควรสอบถาม     โรงพิมพ์
หนงัสือวา่จะคิดค่าพิมพห์นงัสือหรือท่ีเรียกวา่  เอกสารประกอบการสัมมนา ในราคาเฉล่ีย เล่มละ
เท่าใด  ทั้งน้ีก่อนท่ีจะไปติดต่อโรงพิมพค์วรเตรียมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1.  ควรจดัท าตน้ฉบบัให้เรียบร้อย  โดย 
  1.1  พิมพต์น้ฉบบัอยา่งเรียบร้อย  ตรวจทานอยา่งดี  ไม่มีท่ีผดิเลยโดยวธีิน้ีโรงพิมพ ์

ก็จะไม่เสียเวลาท่ีตอ้งพิมพต์น้ฉบบัใหม่ จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการพิมพเ์ป็นจ านวน 
ไม่นอ้ยทั้งผลงานก็ไม่ผดิพลาดอีกดว้ย 

  1.2  หากตน้ฉบบัใชว้ธีิเขียนดว้ยลายมือ จะตอ้งเขียนใหช้ดัเจน อ่านง่าย เพื่อให้
ผูรั้บผดิชอบในการพิมพข์องโรงพิมพ ์สามารถอ่านไดง่้าย จะช่วยใหง้านผดิพลาดนอ้ย ในกรณีน้ีทาง   
โรงพิมพจ์ะนดัผูเ้ขียนตน้ฉบบัมาตรวจงานท่ีพิมพอี์กคร้ัง หากวา่มีขอ้ผดิพลาดจะไดแ้กไ้ขไดถู้กตอ้ง     
โดยวธีิน้ีจะเสียเวลามากข้ึน และค่าใชจ่้ายสูงกวา่ในวธีิของขอ้ 1.1 

 2.  จดัเรียงหนา้ของตน้ฉบบัตามล าดบั  ตั้งแต่หนา้ปกไปจนถึงปกหลงั 
 3.  การเตรียมตน้ฉบบั ควรจดัเตรียมเสียแต่เน่ิน ๆ และรีบส่งโรงพิมพ ์ไม่ควรใชเ้วลาใน

การจดัท าตน้ฉบบันานเกินไป เพราะเม่ือน าไปส่งโรงพิมพจ์ดัพิมพใ์ห ้อาจไดรั้บการปฏิเสธเพราะ          
ไม่สามารถจดัท าใหท้นัตามก าหนดท่ีตอ้งการไดห้รืออาจถูกบีบราคาสูงข้ึน ดว้ยเหตุท่ีเจา้หนา้ท่ีของ      
โรงพิมพต์อ้งท างานล่วงเวลาเพื่อเร่งงานเสร็จใหท้นัตามก าหนด 
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 4.  น าค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าพิมพห์นงัสือทั้งหมด บวกค่าใชจ่้ายในการจดังานสัมมนามา
ประมาณการเป็นอตัราค่าโฆษณาในเอกสารประกอบการสัมมนา และเอกสารสรุปผลรายงานการจดั
สัมมนา 

 5.   อตัราค่าโฆษณาจะสูงหรือต ่าประการใด โดยปกติแลว้ในส่วนราคาของปก  
โดยเฉพาะปกหลงัจะสูงกวา่ทุกหนา้ ปกหนา้ในและปกหลงัในจะมีราคาอยูใ่นอนัดบัรองลงมา          
ส่วนโฆษณาแทรกในเล่มหากเป็นกระดาษมนัหลายสี ก็จะมีราคาสูงกวา่สีเดียวหรือสองสี แต่ราคาก็
จะถูกกวา่ราคาปกใน นอกจากน้ียงัมีราคาประเภทคร่ึงหนา้หรือเตม็หนา้ท่ีถูกท่ีสุดก็คือ การโฆษณา
ประเภทขาวด า 1/8 หนา้ ดงัปรากฏในตวัอยา่งอตัราค่าโฆษณา 

 6.  โดยวธีิการจากขอ้ 1 ถึงขอ้ 3 ขา้งตน้ หากตอ้งจดัท าเอกสารสรุปผลรายงานการจดั
สัมมนาก็ใชว้ธีิการเดียวกนั 

ตารางที ่ ใบรับเงินค่าสนบัสนุนการจดัสัมมนา ส าหรับเหรัญญิก 
 

                                                                                                                                       (ส าหรับเหรัญญิก) 
ใบรับเงนิค่าสนบัสนุนการจดัสัมมนา 
เร่ือง……………………………. 

 ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................... ........................... 
 ไดรั้บเงินจาก ........................................................................................................................... ........................... 
 จ านวน ............................................ .......บาท  ( ...................................................................... ...........................) 
 หมายเหต ุ................................................................................................................................. ........................... 
  ................................................................................................................................................. .......................... 

             …………………………………                      …………………………….. 
 (……………………………….)   (…………………………….) 

          ผู้มอบเงนิ     ผู้รับเงนิ 
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สรุป 
 การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้เพื่อมุ่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใด

ปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะ โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะน าการอภิปรายอยา่งเสรี อีกนยัหน่ึง การสัมมนา  เป็น
รูปแบบการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดอยา่งกวา้งขวาง 
ประโยชน์ของ การสัมมนา มุ่งใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขององคก์รและสถาบนัตวัเอง ลกัษณะของการ
สัมมนาท่ีดีนั้นจะตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดอยา่ง
กวา้งขวาง  ส าหรับปัญหาของการจดัการสัมมนาจะมาจาก 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน   ดา้น
วสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการ  องคป์ระกอบของการสัมมนาประกอบดว้ย  องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา    
องคป์ระกอบดา้นบุคลากร    องคป์ระกอบดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  องคป์ระกอบ
ดา้นเวลาและองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ   
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ค าถามท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของค าวา่สัมมนา 
2. Seminer มาจากค าในภาษาใด จงอธิบาย 
3. ความมุ่งหมายของสัมมนามีสาระส าคญัอยา่งไรบา้ง 
4. การสัมมนาท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะอยา่งไร 
5. องคป์ระกอบของการสัมมนาแบ่งเป็นก่ีองคป์ระกอบ อะไรบา้ง 
6. องคป์ระกอบดา้นเน้ือหาของการสัมมนาประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

       7.   องคป์ระกอบของการสัมมนาประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 
       8.   องคป์ระกอบดา้นสถานท่ีการจดัสัมมนาประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
       9.   บุคคลใดท่ีท าหนา้ท่ีบรรยายอภิปรายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์โดยใชเ้ทคนิควธีิรวมส่ือ
ต่าง ๆหมายถึงบุคคลใด 
      10.  การจดัสัมมนาหากมีระยะเวลานอ้ยเกินไป จะเกิดผลดีหรือผลเสียอยา่งไรจงอธิบายมาเป็น
ขอ้ๆ
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