
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 
เร่ือง การจดัท าเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการจดัสัมมนา 

เน้ือหา 
1. ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
2.  ลกัษณะของหนงัสือเชิญประชุม 
3.  ระเบียบวาระการประชุม 
4.  รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 
5.  เอกสารอ่ืนใดท่ีเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็น ตอ้งใชป้ระกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  ของ

การประชุม 

จุดมุ่งหมาย  
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ 
1. ตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมการส าหรับการสัมมนาได ้
2. อธิบายบทบาทหนา้ท่ีในการประชุมได ้
3. วางแผนการด าเนินงานจดัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนาได ้ 

กจิกรรมการเรียนการสอน  
1. น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการใหผู้เ้รียนอ่านเอกสารประกอบการสอน บทท่ี 5 ทั้งหมด 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปประเด็นส าคญัเอกสารประกอบการสอน บทท่ี 5 เขียนสรุปลง      

ในสมุด 
 3. ผูส้อนอธิบายเร่ือง  การเขียนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 

4. ผูส้อนอธิบายลกัษณะของหนงัสือเชิญประชุม และ ระเบียบวาระการประชุม 
5. ผูส้อนอธิบายรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 

 6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนจดัการประชุม เตรียมการจดัสัมมนา 
 7. ผูเ้รียนตอบค าถามทา้ยบท  
 
 
 
 



102 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.   เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 5  เร่ือง  การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา
2.   ส่ือการสอน Power  point  เร่ือง การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา 
3.   ค  าถามทา้ยบท 

 

วธิีประเมนิผล 
1. ประเมินผลจากความสนใจ  ตั้งใจ ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารค าสอน 
2. ประเมินผลจากการปฏิบติั จดัการประชุม 
3. วดัผลจากการสรุปเน้ือหาลงในสมุด 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 5 
การจดัท าเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการจดัสัมมนา 

 เม่ือพิจารณาใหดี้แลว้จะเห็นไดว้า่ สัมมนาไดจ้ดัแบ่งรูปแบบของการเรียนรู้ออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ การสอนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสัมมนาและการจดัสัมมนา โดยในระหวา่งท่ีสอนให้
ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสัมมนา แลว้ตามดว้ยกิจกรรมของการเรียนการสอนโดย 
การจดัประชุมไปดว้ย ซ่ึงเป็นการน าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีไดศึ้กษาอยูห่รืออาจเป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษาไป
ฝึกงาน แลว้พบปัญหาต่าง ๆ น ามาเสนอในท่ีประชุม เพื่อใหท่ี้ประชุมช่วยแกปั้ญหา หาขอ้สรุปและ
น าไปใชแ้กปั้ญหาฝึกงานจริง ๆ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความรู้ทางวชิาการเขา้มาอภิปรายในหอ้ง
ประชุม เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เทจ็จริงอนัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชต่้อไป  ในการจดัสัมมนา 
ผูด้  าเนินการตอ้งมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไวอ้ยา่งชดัเจน และเป็นการ ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้
หลกัการ เหตุผล ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ น ามาเสนอแนะ แลกเปล่ียน เพิ่มพูนหาประโยชน์
ร่วมกนั หรือน าแนวทางท่ีไดรั้บจากการสัมมนาไปปรับปรุงแกไ้ข การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวกบัการ
สัมมนาจึงเป็นส่วนส าคญัในการจดัสัมมนาใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การสัมมนา ประกอบดว้ย  1. โครงการสัมมนาและแผนปฏิบติังาน  2. เอกสารประกอบการสัมมนา  
3. รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาและหนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา  4. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
5. หนงัสือขออนุมติังบประมาณ   6. หนงัสือเชิญประธานและหนงัสือเชิญวทิยากร   7. ค  ากล่าว
รายงาน – ค ากล่าวเปิด – ปิด   8. หนงัสือขอบคุณ  9. การประเมินผลการสัมมนา    
10. เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา  
 

การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการสัมมนา 
ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัสัมมนานอกจากตอ้งประชุม วางแผนการด าเนินงานแลว้ควรจะไดมี้

การจดัเตรียมเอกสารส าหรับการสัมมนา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเลขานุการท่ีจะตอ้งจดัท าหรืออาจตั้ง     
หน่วยเฉพาะกิจ เพื่อจดัท าในกรณีท่ีเอกสารบางช้ินนั้นเป็นเอกสารท่ีตอ้งการขอ้มูลมาก ๆ  เพื่อหา
สาระส าคญั เช่น เอกสารประกอบการสัมมนา แต่บางเร่ืองก็ตอ้งประสานงานกบัฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลส าคญัในการจดัท าเอกสาร 

ชูชยั   สมิทธิไกร( 2548) กล่าววา่ เอกสารท่ีตอ้งจดัท าเพื่อการสัมมนา  ไดแ้ก่   
1. โครงการสัมมนาและแผนปฏิบติังาน 
2. เอกสารประกอบการสัมมนา 
3. รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาและหนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา 
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4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนา 
5. หนงัสือขออนุมติังบประมาณ จดัด าเนินงานหรือหนงัสือขอความอนุเคราะห์สนบัสนุน

การด าเนินงาน 
6. หนงัสือเชิญวทิยากรและผูด้  าเนินรายงาน (ก าหนดการสัมมนา แผนท่ีเดินทางไปสถานท่ี

จดัสัมมนา) 
7. ค ากล่าวรายงาน – กล่าวเปิด – ปิด  การสัมมนา 
8. หนงัสือขอบคุณวทิยากรและผูด้  าเนินรายการ 
9. การประเมินผลการสัมมนา 
10.  เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา 

 
โครงการสัมมนาและแผนปฏบิัติงาน 

โครงการสัมมนา นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ก่อนท่ีจะสัมมนา เพราะเป็นเอกสารท่ีมีสาระ 
ส าคญัท่ีท าใหฝ่้ายบริหารตอ้งตดัสินใจวา่ จะอนุมติัใหจ้ดัสัมมนาหรือไม่ หรือการจดัสัมมนาจะใหผ้ล
คุม้ค่าหรือไม่ – อยา่งไร  ดงันั้นก่อนการสัมมนาจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขียนโครงการสัมมนาข้ึนมา เสียก่อน จะ
ไดท้ราบรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัสัมมนาเพื่อใหฝ่้ายบริหารตดัสินใจ  (ไพพรรณ  เกียรติโชค
ชยั.  2548) 

โครงการสัมมนา หมายถึง การเขียนกิจกรรมหรืองานท่ีมีขั้นตอนหรือวธีิการท่ีท าให้เห็น
แนวทางในการด าเนินงานสัมมนาอยา่งมีเป้าหมาย มีความรัดกุมรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบติั
จริงได ้โดยทัว่ไปแลว้มกัจะตอ้งมีแผนปฏิบติั งานประกอบเขา้ไปดว้ย  (ทั้งน้ีเพื่อใหม้องเห็นวา่
กระบวนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานนานเท่าใดจึงจะแลว้เสร็จ) 

รูปแบบและวธีิการเขียนโครงการสัมมนา 
การเขียนโครงการสัมมนาโดยปกติจะมีส่วนประกอบดงัน้ี   ( เกษกานดา สุภาพจน์ 2543 : 

81 – 82 ) 
1. ช่ือโครงการสัมมนา  
 การตั้งช่ือโครงการสัมมนาจะข้ึนอยูก่บัขอบข่ายยองงานสัมมนาวา่จะจดัด าเนินการ

ออกมาในรูปใด หลกัการตั้งช่ือโครงการท่ีดีก็คือตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

 1.1 ช่ือควร มีลกัษณะสั้น กะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย ประการส าคญัคือตอ้งเป็นส่ือท่ี
สร้าง ความเขา้ใจใหผู้อ่้าน ไดเ้ห็นแนวทางการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 1.2 ควรสร้างความสนใจ เร้าใจ ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรมสัมมนา 

2. หลกัการและเหตุผล หรือความเป็นมาของโครงการ  
 กล่าวถึงความเป็นมา อนัเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้ตอ้งจดัสัมมนา โดยอาจยกขอ้มูลหรือ

บุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายสนบัสนุนหลกัการและเหตุผลนั้นใหมี้น ้าหนกัยิง่ข้ึน 
ดงันั้นหลกัการและเหตุผลหรือความเป็นมาของโครงการ  อาจมีลกัษณะดงัน้ี  ... 

 2.1 ความเป็นมา และสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2.2 สภาพปัญหา และสาเหตุท่ีเกิดปัญหา 
 2.3 การแกปั้ญหาในอดีต 
 2.4 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 2.5 ความจ าเป็นในการจดัสัมมนา 
3. วตัถุประสงค์  
 การก าหนดวตัถุประสงคก์็เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการวางแผน โครงการ

รวมทั้งการประเมินผล ทั้งน้ีควรจะไดค้  านึงถึงวา่ผลของการสัมมนาน่าจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา อนัไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ  จิตส านึกหรือทกัษะท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชท้ั้งในหนา้ท่ีการงานและชีวติส่วนตน อนัจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองหน่วยงาน และ 
ประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวม ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปของการน าไปใชห้รือไปแกปั้ญหา 

 การเขียนวตัถุประสงค ์ควรใชภ้าษาท่ีกะทดัรัด – ชดัเจน -  เขา้ใจง่าย – มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั – สามารถสัดและประเมินผลได ้การเขียนวตัถุประสงคค์วรเขียนเป็นขอ้ ๆ โดยเรียง
ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั กล่าวคือ วตัถุประสงคห์ลกัจะเขียนก่อนตามดว้ยวตัถุประสงคร์อง  
 
ตัวอย่าง    การเขียนวตัถุประสงคข์องการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา”  
ควรเขียนดงัน้ี 

 วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง  “วชิาชีพทางพลศึกษา” 
 2.  มีแนวคิดในการสร้าง  “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” ใหก้บัหน่วยงานและองคก์ร 
 3.  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แนวความคิดท่ีไดจ้ากการสัมมนาคร้ังน้ี ไปสู่กลุ่มชนต่าง ๆ  

ในหลาย ๆ สาขาอาชีพ อนัเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการพฒันาคน องคก์รและสังคม โดย
ส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 

 4.  ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในฐานะมนุษยโ์ลกท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยา่งสันติสุข   
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เป็นตน้ 
4. เป้าหมาย   
 การก าหนดเป้าหมายก็เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการมีความชดัเจนยิง่ข้ึน เพราะ

เป้าหมายเป็นปลายทางของการจดัการสัมมนา ท่ีบ่งช้ีวา่ไดรั้บความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด การเขียน
เป้าหมายอาจเขียนแบ่งเป็นดงัน้ี 

 4.1 เป้าหมายดา้นปริมาณ 
 4.2 เป้าหมาย ดา้นคุณภาพ 
เป้าหมายดา้นปริมาณ หมายถึง จ  านวนคน ส่ิงของหรือวตัถุ ฯลฯ ท่ีเขา้ร่วมสัมมนาหรือเป็น

องคป์ระกอบของการสัมมนา ทั้งหมดวา่ปริมาณเท่าไรและไดรั้บความรู – ความเขา้ใจ – มีทศันคติ– 
จิตส านึกหรือเกิดทกัษะจากการเขา้ร่วมสัมมนา 

เป้าหมายดา้นคุณภาพ หมายถึง การท่ีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทั้งหมดท่ีไดรั้บความรู้ – ความเขา้ใจ
มีทศันคติ – จิตส านึกหรือเกิดทกัษะจากการสัมมนา สามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการสัมมนาไปใชห้รือประ
ยกุตใ์ชใ้นการท างาน หน่วยงาน ส่วนตวัหรือส่วนรวมอยา่งไรบา้ง  การเขียนเป้าหมายบางแห่งก็อาจ
เขียนโดยรวมคือทั้งปริมาณและคุณภาพก็ได ้ ไม่จ  าเป็นตอ้งแยกออกต่างหาก 
 ตวัอยา่ง  การเขียนเป้าหมาย สมมติวา่เป็นการเขียนเป้าหมายของการสัมมนา เร่ือง  “ทิศทาง
วชิาชีพทางพลศึกษา” แก่อาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  การเขียนควรเป็น
ดงัน้ี 

เป้าหมาย  
 1.  เป้าหมาย ดา้นปริมาณ 
  1.1  อาจารยจ์  านวน 5 คน มีความรู้ ความเขา้ใจและมีเทคนิคในการนิเทศการสอน

ในสาขาวชิาพลศึกษา 
  1.2 นกัศึกษาจ านวน 120  คน  มีความรู้ ความเขา้ใจในทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา 
 2.  เป้าหมายดา้นคุณภาพ 
  2.1  อาจารย ์จ  านวน 5 คน สามารถน าหลกัการเทคนิควธีิการ ความรู้ ความเขา้ใจ

ในทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา ไปใชใ้นการสอนแก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.2  นกัศึกษาจ านวน 120 คน  สามารถน าหลกัการ เทคนิค วธีิการ ความรู้     ความ

เขา้ใจ ในทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา ไปปรับแนวทางการเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัการสอนของอาจารย์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
 



107 

5. ลกัษณะโครงการ   
 ลกัษณะโครงการ หมายถึง  ส่ิงช้ีใหเ้ห็นวา่ โครงการท่ีไดน้ ามาด าเนินการน้ีเป็นโครงการ 

ท่ีเคยปฏิบติัมาก่อนหรือเปล่า ถา้เคยและเพื่อด าเนินการต่อก็เรียกวา่เป็นโครงการต่อเน่ือง ถา้ไม่เคย    
ท ามาก่อนก็เป็นโครงการใหม่ บางคร้ังก็จะระบุระยะเวลาด าเนินการไปดว้ย สุดแต่ผูด้  าเนินงานจะได้
วางแผนการด าเนินงานของโครงการไวอ้ยา่งไร 

 ลกัษณะของโครงการจึงแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.  โครงการใหม่ 
 2.  โครงการต่อเน่ือง  หรืออาจระบุระยะการด าเนินการเขา้ไปดว้ย  เช่น 
 3.  โครงการระยะสั้น  โครงการใหม่ระยะปานกลาง.....เดือน  หรือ 
 4.  โครงการใหม่ระยะเวลา ....ปี   (ระบุเวลาท่ีจะตอ้งด าเนินการไปดว้ย) 
 5.  โครงการต่อเน่ือง........ปี 
6. วธีิด าเนินงาน  
 เป็นการเขียนเพื่อแสดงขั้นตอนของการท างานทั้งหมด เพื่อใหผู้ด้  าเนินงานเขา้ใจล าดบั

ขั้นตอนของการท างานและสามารถด าเนินงานตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงค ์
รวมทั้งเพื่อใหผู้อ้นุมติัโครงการไดพ้ิจารณาในความเป็นไปไดข้องการท างาน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
งบประมาณ ท่ีตอ้งใชจ่้ายเพื่อโครงการน้ี 

วธีิด าเนินงานจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาสาระและรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการ    บาง
โครงการตอ้งปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอน  แต่บางโครงการก็อาจถือเอาความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเขา้ใจง่ายและมองเห็นภาพการด าเนินงาน
ไดช้ดัเจน จึงตอ้งจดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อแสดงการท างานแต่ละขั้นตอนวา่ตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าใด
และเพื่อจะไดติ้ดตามงานไดง่้าย 

วธีิด าเนินงาน จึงอาจแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.  ขั้นเตรียมการ  หมายถึง  ก่อนท่ีจะด าเนินงานหรือถึงขั้นปฏิบติัการจะตอ้งเตรียมการ

ทุกอยา่งใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ เร่ืองดงัต่อไปน้ี.. 
  1.1  วางแผนงานเพื่อก าหนดโครงการ 
  1.2  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  1.3  เขียนโครงการและเสนอตามล าดบัขั้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 
  1.4  ประชุมติดตามงานแต่ละฝ่ายและหาขอ้บกพร่องเพื่อแกไ้ข  ฯลฯ 
 2.  ขั้นด าเนินการ หมายถึง การลงมือปฏิบติังาน จนกระทัง่งานแลว้เสร็จโดยทัว่ไป  

ไดแ้ก่  เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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  2.1  เชิญวทิยากร 
  2.2  ประชาสัมพนัธ์ 
  2.3  จดัสถานท่ีพร้อมทดลองแสง  เสียง 
  2.4  ด าเนินงานจดัสัมมนา 
  2.5  ติดตามประเมินผลงาน 
  2.6  สรุปผลการสัมมนา 
  2.7  เสนอเอกสารสรุปผลการสัมมนาและการประเมินผลงานแก่ประธาน 
  2.8  เผยแพร่เอกสารสรุปผลการสัมมนาไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและสังคม 
 หนังสือเชิญประชุม  
 หนงัสือเชิญประชุม หมายถึง หนงัสือท่ีจดัข้ึนเพื่อเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเขา้
ร่วมประชุม โดยปกติหนงัสือเชิญประชุมจะจดัส่งไปใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ พร้อมทั้งแนบ
ระเบียบวาระการประชุมไปดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้เวลาในการเตรียมตวัท่ีจะเสนอ
ขอ้คิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุม การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการ
ประชุม โดยปกติจะจดัส่งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 – 7 วนั และถา้ปรากฏวา่ การประชุมน้ีมิไดเ้ป็นคร้ัง
แรกของปีปฏิทิน อาจเป็นคร้ังท่ี 2 (เป็นตน้ไป) ก็ควรท่ีจะแนบรายงานของคร้ังก่อนไปดว้ยเสมอ
เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชุมไดอ่้านทบทวนสาระเน้ือหาของการประชุมคราวก่อนจะไดเ้สนอความเห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ย จะไดแ้กไ้ขอยา่งไรเพื่อใหถู้กตอ้งตรงประเด็นจริง ๆ จากเน้ือหาของการประชุมคราว
ก่อนและหากเห็นดว้ยก็จะไดรั้บรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน ซ่ึงถือวา่มติของการประชุมคราวก่อน
นั้นจะตอ้งน ามาปฏิบติัตามท่ีตกลงในรายงานการประชุม 

ลกัษณะของหนังสือเชิญประชุม 
หนงัสือเชิญประชุม  ควรมีลกัษณะใหถู้กตอ้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย

งานสารบรรณ  โดยปกติจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1.  ทีอ่อกหนังสือ – ก าหนดตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
2.  สถานทีอ่อกหนังสือ – สถานท่ีท่ีออกหนงัสือฉบบันั้น 
3.  วนั – เดือน – ปี  
4.  เร่ือง  -  เป็นการสรุปจากสาระของหนงัสือทั้งฉบบัออกมาเป็นหวัเร่ือง ซ่ึงจะตอ้งสั้น  

กระชบั กะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
5.  ค าขึน้ต้น – ใชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือ 
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6.  อ้างถึง (ถ้ามี) ในกรณีท่ีตอ้งอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีมาติดต่อกนัหรือเป็นหนงัสือท่ี
จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา โดยการลงช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง เลขท่ีหนงัสือและวนัเดือนปี 
 ตวัอยา่ง เช่น อา้งถึง หนงัสือ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ี ศธ 0545.17 /….   เร่ือง.....    ลง
วนัท่ี  7  มกราคม  25.. 

7.  ส่ิงทีส่่งมาด้วย (ถ้ามี) ใหล้งช่ือส่ิงของ เอกสารหรือบรรณสารท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือนั้น 
ค าวา่ “ส่ิงของ เอกสารหรือบรรณสาร” หมายถึง ทุกส่ิงท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ “บรรณสาร” ตาม
ความหมายในพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  หมายถึงหนงัสือราชการ 

 ตวัอยา่ง เช่น ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ค าสั่งท่ี  28/25…    จ  านวน 1 แผน่ 
8.  ข้อความ – ใหเ้ขียนแต่สาระส าคญัของเร่ือง ใหส้ั้น ชดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความ

ประสงคห์ลายประการ ใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ แต่ควรประกอบดว้ย 
 8.1.  เหตุผล ใหเ้ขียนเฉพาะเหตุผลเท่าท่ีจ  าเป็น ถา้เคยติดต่อกนัมาก่อน อาจอา้งถึงหรือ

ขอ้ความเดิมอยา่งยอ่ท่ีสุด โดยเขียนไวเ้ป็นตอนท่ี  1 
 8.2.  ความประสงค ์ใหเ้ขียนไวเ้ป็นตอนท่ีสอง โดยแสดงจุดประสงคว์า่ ตอ้งการให้ผูรั้บ

ปฏิบติัอยา่งไร ตอ้งระบุใหช้ดัเจน ถา้ความประสงคมี์หลายขอ้ก็ใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 
9.  ค าลงท้าย  ใหใ้ชค้  าลงทา้ยตามฐานะของความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและผูรั้บ

หนงัสือ ยกเลิกการใชค้  าวา่ “ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง” ใหใ้ช ้“ขอแสดงความนบัถือ” ส าหรับ
บุคคลธรรมดา “ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่” ส าหรับประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒิุสภาและประธานศาลฎีกา เท่านั้น 

10.  ลงช่ือ – ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือและใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือ และใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือไวใ้ตว้งเล็บช่ือ ในกรณีท่ีผูล้งนามมียศท่ีตอ้งมียศ
ประกอบช่ือ มีบรรดาศกัด์ิฐานนัดรศกัด์ิหรือเป็นสตรีท่ีไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหใ้ช ้
ค าน าหนา้ช่ือเตม็ใตล้ายมือช่ือ 

 กรณีท่ีมีการลงช่ือแทน ใหใ้ชค้  าวา่ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน  
ปฏิบติัราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรือท าการแทน แลว้แต่กรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด ใน
กรณีท่ีไม่มีกฎหมายก าหนดใหใ้ชค้  าวา่ “แทน” แลว้ลงต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือ ต่อทา้ยค าดงักล่าว 

11  ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง – ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออก
หนงัสือพร้อมกบัหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ ทั้งน้ี
เพื่อจะไดท้ราบวา่ หนงัสือนั้นส่วนราชการใดเป็นผูด้  าเนินการ รวมทั้งเป็นการสะดวกในการติดต่อ
ระหวา่งผูรั้บและผูส่้งหนงัสือ 
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12  ส าเนาส่ง (ถ้ามี) – กรณีท่ีผูส่้งจดัท าส าเนาส่งไปใหส่้วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบและ
ประสงคท่ี์จะใหผู้รั้บทราบวา่ ไดมี้ส าเนาส่งไปใหผู้ใ้ดแลว้ ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็หรือช่ือยอ่ของส่วนราชการ
หรือช่ือบุคคลท่ีส่งส าเนาไปให ้เพื่อให้เป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ แต่ถา้หากมีรายช่ือท่ีส่งมาก
ใหพ้ิมพว์า่ ส่งไปตามรายช่ือท่ีแนบและแนบรายช่ือไปดว้ย 

13.  สรรพนาม ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและผูรั้บหนงัสือ  
(ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ. 2526 : 2 – 5) 
 
ตัวอย่าง  หนงัสือเชิญประชุม 

 
 

ท่ี ศธ.  ๐๕๔๕.๑๕ /                                                   คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์        

                                                                                           ถนนจิระ อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์   
         จงัหวดับุรีรัมย ์ ๓๑๐๐๐ 

   ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมพิจารณาหลกัสูตร 

เรียน   ................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน  ๑  ชุด 

 ดว้ยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดจ้ดัท าหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา      
พลศึกษา ซ่ึงก าหนดการเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรดงักล่าว ในภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๕๑   

ในการน้ีเพ่ือให้หลกัสูตรเกิดความเหมาะสม ถูกตอ้งและสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เก่ียวกบัหลกัสูตรดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมพิจารณาหลกัสูตร ใน
วนัท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหา
วชิราลงกรณ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความร่วมมือดว้ยดี  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

              (ดร.พชันี  กุลฑานนัท)์ 
            คณบดีคณะครุศาสตร์   ปฏิบติัราชการแทน  
               อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๒๑๒, ๑๘๓ หรือ ๐ ๘๕๑๐๒  ๓๗๐๔ 
โทรสาร. ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๕๘ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง หวัขอ้การประชุมท่ีจะตอ้งก าหนดข้ึนและจดัล าดบัตาม

ความส าคญัของเร่ืองประชุม 
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมหรือหวัขอ้การประชุมจะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการ

ท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือกบัประธานวา่ จะก าหนดระเบียบวาระการประชุมในเร่ืองอะไรบา้ง ทั้งน้ีจะ
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประชุม ระเบียบวาระการประชุมจะช่วยใหก้ารด าเนินการประชุม
ด าเนินไปตามกรอบของหวัขอ้ท่ีก าหนด ช่วยใหก้ารจดรายงานการประชุมเป็นไปโดยสะดวก ได้
เน้ือหาสาระและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยปกติระเบียบวาระการประชุมโดยทัว่ไปจะจดัเรียง
ตามล าดบัดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 
โดยปกติแลว้ ประธานควรจะไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งจดัประชุมข้ึน นอกจากน้ี

อาจมีบางเร่ืองท่ีประธานไดบ้งัเอิญทราบมาและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการซกัถาม
หรือปรึกษา หารือดว้ย เช่น การแนะน าสมาชิกใหม่ การแสดงความยนิดีท่ีสมาชิกคนหน่ึงคนใดไดรั้บ
เกียรติยกยอ่งจากสังคม การขอค าปรึกษาเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชใ้นการประชุมส าหรับ เร่ืองท่ี
ส าคญัเป็นพิเศษ ฯลฯ 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
เพื่อใหก้ารประชุมคร้ังท่ีแลว้ เป็นท่ียอมรับของสมาชิกในทุกประเด็นท่ีไดป้ระชุมไปจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งแยกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ใหส้มาชิกไดอ่้าน บางแห่งก็จะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 – 2 วนั  
หรือแจกพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม บางแห่งก็แจกในวนัท่ีประชุมคร้ังต่อไปเลย ในกรณีน้ีตอ้งให้
เวลาสมาชิกอ่านชัว่ขณะ บางแห่งก็อาจให้เลขานุการเป็นผูอ่้านใหส้มาชิกฟัง ถา้หากปรากฏวา่มี
ขอ้ผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไม่ตรงกบัการเสนอของท่ีประชุม สมาชิกก็มีสิทธ์ิทกัทว้งเพื่อน าไป
แกไ้ขต่อไป เม่ือท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม ควรจะไดบ้นัทึกการรับรองไวเ้ป็นหลกั
บานแลว้เสนอใหป้ระธานลงลายมือช่ือไวท้า้ยรายงานพร้อมกบัลงวนัท่ีไวด้ว้ย 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีพิจารณาในการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือมีเร่ืองราวปฏิบติัท่ีตอ้งใชเ้วลา ซ่ึงตอ้ง

เล่ือนมาขอทราบผลในการประชุมคร้ังน้ี  จึงสอบถามหรืออภิปรายเพื่อติดตามเร่ือง เช่น การประชุม
คราวท่ีแลว้ ไดมี้การเสนอให้กรรมการ ฝ่ายประสานงานท าหนา้ท่ีติดต่อวทิยากร  เพื่อมาอภิปรายใน
งานนดัหมาย  มาคราวน้ีก็อาจสอบถามผลวา่ บุคคลท่ีไดว้างแผนติดต่อนั้นส าเร็จหรือไม่ ถา้ไม่ไดจ้ะท า
อยา่งไรต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแจง้ใหท้ราบหรือทั้งใหท้ราบและเพื่อถือปฏิบติัดว้ย ซ่ึงอาจไม่ตอ้งขอความเห็น 

หรือมติจากท่ีประชุมในกรณีท่ีมีหลายเร่ือง ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เพื่อให้เขา้ใจง่าย เช่น กรณีท่ีตอ้งขอ      
การสนบัสนุนจากบริษทัหรือหา้งร้าน เพื่อมาสนบัสนุนการจดัสัมมนา หากบริษทั หา้งร้านหรือบุคคลใด 
ไดแ้จง้ความจ านงท่ีจะใหเ้ป็นเงินหรือส่ิงของก็ดี ขอใหผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ีติดต่อเขียนใบเสร็จรับเงินและใบรับ 
ส่ิงของนั้นดว้ย พร้อมทั้งเซ็นช่ือ ลงวนัท่ีรับมอบ โดยใหใ้ชแ้บบฟอร์มดงัท่ีฝ่ายจดัหารายไดจ้ดัท าข้ึน 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
เป็นเร่ืองท่ีเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองใหม่หรือเร่ืองเก่า

ท่ีติดคา้งมาจากการประชุมคราวก่อน  ส าหรับระเบียบวาระน้ีอาจมีเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณามากกวา่หน่ึง
เร่ืองก็ได ้ เช่น 

1.  การติดต่อวทิยากร 
2.  การประชาสัมพนัธ์การจดัสัมมนา 
3.  การจดัท า หนงัสือเชิญบุคคลภายนอกเขา้ร่วมฟังการสัมมนา 
4.  การเตรียมการเร่ืองการจดัสถานท่ีสัมมนา 
5.  เหรัญญิกรายงานการเงิน 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
เป็นเร่ืองท่ีประธานหรือสมาชิกท่ีประชุมอาจเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้น

ระเบียบวาระขา้งตน้  เช่น   
สมาชิกผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นฝ่ายจดัสถานท่ีสัมมนา ยกมือขออนุญาตพูดถึงปัญหา

เก่ียวกบัสถานท่ีใหป้ระธานและท่ีประชุมไดท้ราบเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ (สุภรณ์ ประดบัแกว้.  
2531 :   53 – 54) 
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ตัวอย่าง  ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมนักศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา 
คร้ังที ่ 4/2558 

วนัพุธที ่2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
ณ ห้องบรรยายพลศึกษา 2 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

...................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  3/25…... 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

  1.  การรับมอบเงินและส่ิงของจากผูส้นบัสนุนการจดัสัมมนา 
  2.  การถ่ายวดิีโอ  และอดัเทปในงานสัมมนา 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  1.  การติดต่อวทิยากร 
  2.  การประชาสัมพนัธ์การจดัสัมมนา 
  3.  การเตรียมการของฝ่ายทะเบียน 
  4.  การเตรียมการของฝ่ายสถานท่ี 
  5.  การรายงานการเงินของฝ่ายเหรัญญิก 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
.................................. 

 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ในการประชุม  ผูจ้ดัการประชุมหรือเลขานุการยอ่มทราบอยูแ่ลว้วา่ ใครจะตอ้งเขา้ร่วม

ประชุมบา้ง  จึงควรจดัท าบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไวใ้หเ้รียบร้อย  เม่ือถึงวนัประชุมจะให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเซ็นช่ือต่อจากช่ือเตม็ของตนเอง  ดงัตวัอยา่งรายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
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ตัวอย่าง  ใบลงทะเบียนรายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
คร้ังที ่ 4/2558 

นักศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา 
ณ ห้องบรรยายพลศึกษา 2 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ล าดับที ่ ช่ือ  -  สกุล ลายเซ็น หมายเหตุ 

1 นายศุภชยั          พอ่คา้   
2 นายวศิรุต        ศรีแกว้   
3 นายประกาศิต      สุขสมทรง   
4 นายอภิลกัษณ์      ผนิงูเหลือม   
5 นายเผา่พนัธ์        ป่ินศิริ   
6 นายขวญัชยั        พรมบุปผา   
7 นายทรงศกัด์ิ        เนาวสุข   
8 นางสาววรรณภา   ไหมทอง   
9 นางสาวบวัชุม      บรรหาร   

 
 
รายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (ถ้ามี) และรายงานการประชุม 
การเขียนรายงานการประชุมดงักล่าว โดยทัว่ไปรูปแบบของการเขียนจะเหมือนกนั จะ

แตกต่างกนัก็เพียงเน้ือหาสาระ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ วธีิการจดบนัทึกการประชุมมี 3 แบบ ก็คือ 
1.  จดแบบละเอียดทุกค าพูด 
2.  จดเฉพาะมติของท่ีประชุม 
3.  จดเฉพาะประเด็นส าคญัของการประชุม 
วธีิท่ี 3 ค่อนขา้งจะเป็นท่ีนิยมมากกวา่ทุกแบบ เพราะไดส้าระครอบคลุมและช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย  

ไม่สั้นหรือหว้นเกินไปหรือละเอียดมากไป เพราะจะท าให้เสียเวลาในการเขียนและอ่าน 
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ตัวอย่าง    รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุม 
คร้ังที ่................................. 
เม่ือ...................................... 
ณ  ...................................... 

 
ผูเ้ขา้ประชุม 1.............................................................. 

 2............................................................... 
ผูไ้ม่เขา้ประชุม 1.............................................................. 

 2.............................................................. 
เร่ิมประชุมเวลา.................................................................. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม.................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

1..........................................................................................................................................
 2.......................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานประชุมคร้ังท่ี  ................... (ถา้มี) 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี........./................ (คร้ังท่ีแลว้) 

1.......................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ
 1.......................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
 1.......................................................................................................................................... 
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เอกสารอ่ืนใดทีเ่ป็นข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องใช้ประกอบการพจิารณาในวาระต่าง ๆ ของการประชุม 
เป็นเอกสารท่ีเลขานุการจะตอ้งจดัเตรียมไว ้เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  

ของการประชุม บางคร้ังฝ่ายต่าง ๆ อาจเตรียมเสนอดว้ยก็ได ้เช่น แผนกบญัชีแจกแจงรายช่ือของผู ้
บริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการจดัสัมมนา พร้อมทั้งยอดเงินท่ีบริจาคทั้งส้ิน เม่ือการประชุมกล่าวถึง 
ระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งก็อาจตอ้งรายงาน ยอดรายไดจ้ากการบริจาคพร้อมแสดงบญัชีใหท่ี้ประชุมได้
ทราบ เป็นตน้ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัสัมมนา คณะกรรมการผูด้  าเนินงานจะตอ้งจดั
ประชุมเพื่อวางแผนการจดัสัมมนาเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการด าเนินงานตลอดจนคอยแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อใหแ้ผนการด าเนินมีความรัดกุม รอบคอบและมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด จนกระทัง่ถึงวนั
ด าเนินงานจดัสัมมนา เอกสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการประชุมจึงนบัวา่เป็นหลกัฐานส าคญั ท่ีจะช่วยให ้
การด าเนินงานมีความรัดกุมสามารถติดตามการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี อนัจะส่งผลต่อการสัมมนา   
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

7. ระยะเวลาด าเนินงาน  
 หมายถึง ระยะเวลาของการจดัสัมมนาท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่วางแผนจนกระทัง่งานแลว้เสร็จ 

ในการท่ีจะก าหนดระยะเวลาเท่าใดงานจึงแลว้เสร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัการวเิคราะห์งานวา่ การจดั
สัมมนานั้นเป็นโครงการเล็ก กลาง ใหญ่ขนาดไหน  ถา้จดังานใหญ่ระยะเวลาท่ีตอ้งเตรียมการก็จะตอ้ง
มากตามไปดว้ยหรือโครงการท่ีจดันั้นเป็นโครงการระยะสั้น ระยะกลาง หรือเป็นโครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมการก็อาจไม่มากเท่ากบัโครงการใหญ่ อยา่งไรก็ตามการท่ีจะสามารถ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไดค้วรค านึงถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 7.1  หาขอ้มูลจากโครงการ  โดยท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัใหดี้ 
 7.2  ศึกษาขั้นตอนการท างาน ของแต่ละจุดหรือแต่ละฝ่าย 
 7.3  ศึกษาความเป็นไปไดข้องงานแต่ละฝ่าย  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนว

ทางแกไ้ข น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานแลว้ประมาณเวลาท่ีคาดวา่  
จะท าใหง้านแต่ละจุดแลว้เสร็จ จึงจะสามารถก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีท่ีจดัสัมมนาได ้

8.  สถานทีด่ าเนินการ  
 หมายถึง สถานท่ีท่ีจะตอ้งใชส้ัมมนาจะจดัท่ีไหน อยา่งไร ควรค านึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 -  ขนาดของการจดัสัมมนา  จะจดัขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แค่ไหน 
 -  จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมสัมมนา (ควรค านึงในเร่ืองของเพศ วยั การศึกษา ฯลฯ  ดว้ย) 
 -  ความใกล ้– ไกลของสถานท่ี วา่อยูใ่นแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก 
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 -  บรรยากาศของสถานท่ี – สวยงาม – น่าสนใจ – สะอาด มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
พร้อม เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ น ้า – ไฟ  สะดวก อากาศสดช่ืน – สามารถจดัอาหารวา่ง-อาหารหลกัได้
สะดวก – สะอาด – รสดี  ฯลฯ 

 น าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์  เพื่อจะสามารถเลือกสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัคนท่ีจะเขา้
ร่วมสัมมนา  รวมทั้งวทิยากรสามารถเดินทางมาถึงสถานท่ีไดท้นัเวลา  การเขียนเก่ียวกบัสถานท่ี  
ด าเนินการ  เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดเ้ขา้ใจชดัเจน  เขา้ใจง่าย  ควรมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ณ  หอ้งประชุม............................................ชั้น.....................อาคาร................................. 
.สถาบนั......................................................ต าบล......................................อ าเภอ...............................
จงัหวดั...................................................... เป็นตน้ 

9.  งบประมาณ  
 งบประมาณ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหลายท่ีตอ้งใชเ้พื่อการจดัสัมมนา ทั้งหมดประมาณการ

วา่จะตอ้งจ่ายเป็นเท่าใด โดยปกติเม่ือไดม้อบหมายงานให้ฝ่ายต่าง ๆ แลว้ประธานจดังานสัมมนาจะให ้  
แต่ละฝ่ายประมาณค่าใชจ่้ายมาใหเ้รียบร้อย ทั้งน้ีควรจะไดว้เิคราะห์จากลกัษณะงาน ความตอ้งการใช ้
วสัดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ แลว้จึงประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีคาดคะเนไวแ้ละการประมาณ ควรเผื่อไว้
ประมาณ  15 – 25 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีเพราะบางคร้ังกวา่โครงการจะอนุมติัค่าใชจ่้ายของวสัดุ – อุปกรณ์
บางอยา่งท่ีตอ้งใชก้็ข้ึนราคาสูงกวา่ท่ีก าหนดไว ้หากไม่เผื่ออาจเกิดอุปสรรคในการท างานได ้ฝ่าย
บริหารงานจะตอ้งทราบวา่จะน าส่วนใดมาใชใ้นการน้ี เช่น เงินบ ารุงการศึกษา งบพฒันา งบอุดหนุน 
หรือเงินกองทุนอ่ืนใดท่ีตั้งไวเ้พื่อการสัมมนาโดยเฉพาะ เป็นตน้ แต่บางแห่งก็อาจจะใชว้ธีิการจดัหาเงิน
จากผูส้นบัสนุนการจดัสัมมนา ซ่ึงอาจมาจากบริษทัหา้งร้านของเอกชนท่ีเห็นความส าคญัของการจดั
สัมมนาและยนิดีใหก้ารสนบัสนุน เป็นตน้ การเขียนในเร่ืองค่าใชจ่้ายนอกจากระบุวา่ใชเ้งินจากไหนแลว้
บางแห่งจะแจกแจงรายละเอียดวา่มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง ในส่วนท่ีเผือ่ไว ้

10.  การติดตามและประเมินผล  
 ในการด าเนินงานจดัสัมมนาเพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานวา่ ไดบ้รรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ เพียงใด มีส่ิงใดท่ีควรแกไ้ข อยา่งไร เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางปรับแกไ้ขใน
คราวต่อไป จึงควรอยา่งยิง่ท่ีจะไดท้  าการประเมินผล ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการประเมินผลโดยการ – สังเกต 
– ส ารวจ (ออกแบบสอบถาม) – สัมภาษณ์ – วเิคราะห์ 

11.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 หมายถึง การคาดคะเนวา่ เม่ือส้ินสุดการจดัสัมมนาแลว้จะไดป้ระโยชน์หรือเกิดผลดี 

หรือผลพลอยไดจ้ากการน้ีอยา่งไรบา้ง ซ่ึงอาจจะระบุเป็นขอ้ ๆ เช่น 
 11.1  นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา 
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 11.2  มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ดา้นวชิาชีพทางพลศึกษาแก่ชุมชน 
 11.3  คณาจารยแ์ละนกัศึกษาวชิาชีพทางพลศึกษามีความรักและสามคัคี เกิดความ

ร่วมมือ – ร่วมแรง – ร่วมใจ ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
12.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 หมายถึง กลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือองคก์ารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการด าเนินการจดั

สัมมนาจนงานเสร็จส้ิน ในการเขียนผูรั้บผดิชอบโครงการจะตอ้งระบุช่ือกลุ่มบุคคล  หน่วยงาน  หรือ
องคก์ารท่ีรับผดิชอบใหช้ดัเจน 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
การเขียนโครงการ โดยทัว่ไปจะมีรูปแบบการเขียนครอบคลุมสาระทั้ง 12 ขอ้ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ เพียงแต่บางแห่งอาจน าหวัขอ้ผูรั้บผิดชอบโครงการข้ึนก่อนตามดว้ยลกัษณะโครงการ ทั้งน้ี  
สุดแต่ความสะดวกและเห็นสมควร บางแห่งก็น าเอาหลกัการและเหตุผลข้ึนก่อนก็ได ้

ตัวอย่าง  รูปแบบการเขียนโครงการ 
 

โครงการสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” 

หลกัการและเหตุผล 
การบริหารงานในองคก์ารไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ถึงระดบัประเทศจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรจะไดมี้การวางแผนทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการพฒันางานในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ อนัส่งผลต่อเสถียรภาพ ความมัน่คงและความ
เจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้นขององคก์ร 

ปัจจุบนัค  าวา่ “วิสัยทศัน์ในการมองทิศทางวิชาชีพ” ไดเ้ขา้มีมาบทบาทอยา่งสูง เป็นแนวความคิดในการมองการณ์ไกล 
เพ่ือคาดคะเนต่อเป้าหมายของการบริหารของประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่โลก  ประเทศไทยนบัเป็นประเทศหน่ึงในเขตเอเชียอาคเนยท่ี์เรียก
ตวัเองวา่เป็นประเทศก าลงัพฒันาทั้งยงัเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติไม่นอ้ย รวมทั้งวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนไทยอนัเป็นวิถี
ชีวิตท่ีเรียบง่ายแต่เดิมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปพร้อม ๆ กบัการมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและนบัวนัจะกา้วหนา้จนแทบจะตามไม่ทนั การ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองตลอดจนการรับวฒันธรรมใหม่ ๆ ของต่างประเทศเหล่าน้ี ไดส่้งผลให้วิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปในขณะเดียวกนั การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดท่ี
จะตอ้งวางแผนพฒันาทั้งในระยะใกลแ้ละระยะยาว ก็ยงัมิไดถู้กก าหนดให้มีภาพลกัษณ์ท่ีท าให้มองเห็นไดช้ดัเจนวา่จะสอดคลอ้งกบั
ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีวฒันธรรมใหม่ ๆ ตลอดจนสภาพของเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ท่ีจะมีบทบาทต่อไปในอนาคต 
ในขณะท่ีประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่โลกไดใ้ห้ความสนใจต่อการรักษาสุขภาพ ให้กบัประเทศของตนอยา่งจริงจงัแลว้ 

คณะผูด้  าเนินการจดัสมัมนาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีหน่ึงท่ี
สถานศึกษาควรจะไดมี้ส่วนแสดงบทบาสร้างสรรคแ์นวคิดในการพฒันาวิชาชีพ จึงไดด้ าเนินการจดัสมัมนาทางวิชาการเร่ือง “ทิศทาง
วิชาชีพพลศึกษา” โดยเนน้ประเด็นส าคญั 4  ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองและการศึกษา เพ่ือเสนอเป็นแนวคิดในการก าหนด
ทิศทางวิชาชีพพลศึกษาโดยส่วนรวม 
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วตัถุประสงค์   
เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
1.  มีความรู้  ความเขา้ใจในเร่ือง “วิชาชีพ” 
2.  มีแนวคิดในการสร้าง “วิชาชีพทางพลศึกษา”  ให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและองคก์ร 
3.  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แนวความคิด  ท่ีไดจ้ากการสมัมนาคร้ังน้ี  ไปสู่บุคคล  กลุ่มชนต่าง ๆ  ในหลาย ๆ  สาขาอาชีพ  

อนัเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก ในการพฒันาตน  พฒันาคน  องคก์ร  และสงัคม  โดยส่วนรวม  อยา่งมีประสิทธิภาพ  และมี
คุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายดา้นปริมาณ  มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา   ไดแ้ก่ 
1.  ผูบ้ริหารและคณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร์ จ านวน 10 คน 
2.  คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จ านวน 30 คน 
3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  จ านวน 30 คน 
4.  ผูบ้ริหารสถานประกอบการ “วิชาชีพทางพลศึกษา”  จ านวน  40   คน 
5.  นกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา   จ านวน 120 คน 
6.  นกัศึกษา สาขาวิชาอ่ืน ๆ   (ปีสุดทา้ย)  จ านวน 50 คน 
   รวม  จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา จ านวน 280 คน 
เป้าหมายดา้นคุณภาพ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาประมาณ  280 คน ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการสมัมนา ไป

พฒันาตน – งานและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ระยะสั้น 

แนวทางการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 
ขั้นเตรียมการ 
1.  คดัเลือกประธาน  คณะกรรมการและมอบหมายหนา้ท่ีต่าง ๆ  
2.  ประชุมคณะกรรมการเสนอช่ือเร่ืองสมัมนา 
3.  วางแผนการด าเนินงานจดัสมัมนา 
ขั้นปฏิบัติการ  มีขั้นตอนการด าเนินการ  ดงัน้ี 
1.  ร่างโครงการ 
2.  เชิญวิทยากร  และผูด้  าเนินรายการ 
3.  จดัท าเอกสารประกอบการสมัมนา 
4.  จดัท าเอกสารเพ่ือการลงทะเบียน 
5.  จดัสถานท่ีส าหรับการสมัมนา  และตรวจสอบความเรียบร้อย 
6.  ประชาสมัพนัธ์งานสมัมนา 
7.  ด าเนินงานจดัสมัมนา 
8.  ประเมินผลการด าเนินงาน  
9.  จดัท าสรุปผลการสมัมนา รวมทั้งผลการประเมินการด าเนินงาน/เขา้รูปเล่ม 
10.  รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ข เพ่ือพฒันาในโอกาสต่อไป 
11.  จดัส่งสรุปผลการสมัมนาไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ห้องสมุดของ

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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ระยะเวลาด าเนินงาน   
 ในการจดัสมัมนาเร่ือง “ทิศทางวิชาชีพพลศึกษา” วนัพฤหสับดี ท่ี 8 มิถุนายน  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

งบประมาณ  ประมาณค่าใชจ่้ายของฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ฝ่ายสถานท่ี   15,000 บาท 
 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  2,000 บาท 
 ฝ่ายสวสัดิการ   20,000 บาท 
 ฝ่ายทะเบียน   1,000 บาท 
 ฝ่ายช่างภาพ   3,000 บาท 
 ฝ่ายเหรัญญิก      500 บาท 
 ฝ่ายประเมินผล      500 บาท 
 ฝ่ายเลขานุการ   1,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  13,000 บาท 
  รวมทั้งส้ิน  53,000 บาท 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
 ประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถาม  ให้ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นผูก้รอกรายละเอียด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจากทุกสถาบนั รวมทั้งผูส้นใจ    นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการท่ีเขา้

ร่วมการสมัมนา สามารถน าแนวความคิดท่ีไดจ้ากการสมัมนาคร้ังน้ี   ไปเผยแพร่ให้กบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
ในหวัขอ้ท่ีสมัมนาและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั หนา้ท่ีการงานและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีรวมทั้งมีจิตส านึกในการ
พฒันาตน  พฒันาคนและพฒันางาน 

2.  นกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา นอกจากจะไดรั้บความรู้จากการบรรยายของวิทยากรแลว้ยงัไดป้ระสบการณ์ตรงเชิงปฏิบติั
จากการจดัสมัมนาน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  และมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
นกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 
 

ลงช่ือ……….………………….ผูเ้สนอโครงการ 
(นายวสนัติ   ทรงประโคน) 

           ประธานด าเนินการจดัการสมัมนาทางวิชาการ 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูอ้นุมติัโครงการ 
(นางสาวพรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์) 

อาจารยผ์ูส้อนวิชาการสมัมนาทางพลศึกษา 
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แผนปฏิบัติงาน หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบติั งานท่ีมีระยะเวลาก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถติดตามการท างานไดง่้ายหรือสามารถน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการด าเนินงานวา่โครงการท่ีคิด
ข้ึนมาน้ี จะสามารถด าเนินงานไปไดจ้ริงหรือไม่ ใชเ้วลาเท่าใดและจะสามารถเร่ิมด าเนินการเม่ือใด 

ในการเขียนแผนปฏิบติังานควรจะไดน้ าขอ้มูลจากวธีิด าเนินการในโครงการมาเป็น
ส่วนประกอบในการเขียน  เพราะแผนปฏิบติังานจะกล่าวถึงขั้นตอน ในการด าเนินงานทั้งหมดของ    การ
สัมมนา  ประการส าคญัจะระบุระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไวด้ว้ย ท าใหส้ามารถ
ติดตามงานไดง่้ายวา่งานท่ีไดว้างแผนไวแ้ต่ละอยา่งนั้นเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานนั้น ไดเ้สร็จ
ตามก าหนดหรือไม่  เพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขไดท้นัและงานจะไดไ้ม่บกพร่อง 

การเขียนแผนปฏิบติังานอาจแบ่งเป็น 2 อยา่งคือ   
1.  แผนปฏิบติังานของโครงการ เป็นการเขียนแผนการปฏิบติังานโดยรวมของโครงการวา่       

ทั้งโครงการท่ีจะด าเนินงานน้ี งานหลกั ๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานอยา่งไรบา้งแต่ละอยา่งใชเ้วลาในการด าเนินงาน 
นานเท่าใด  และก าหนดช่วงเวลาไวใ้หเ้สร็จ 

 การด าเนินงานของโครงการเม่ือตอ้งการเขียนออกมาในรูปแบบของระยะเวลาบางแห่ง
จะใชเ้วลาเป็นเดือน เป็นปี แต่บางแห่งก็จะใชเ้วลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นวนัเท่านั้น การก าหนด
ระยะเวลาจะมากนอ้ยเพียงใด จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการวา่เป็นโครงการใหญ่ กลาง เล็ก  ตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากนอ้ยเพียงใด ส่วนมากจะจดัท าออกมาในรูปตาราง ส่วนช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างาน
จะใช ้เส้นทึบ  ลูกศร หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดก็ได ้  

2.  แผนปฏิบติังานของหน่วยงานยอ่ย เป็นการเขียนแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายท่ี
ด าเนินงานท่ีท าไวใ้หก้บัหน่วยงานของตน รวมทั้งส่งมอบใหฝ่้ายประสานงานคือ ประธาน รอง
ประธาน  มีลกัษณะคลา้ยกบัแผนปฏิบติังานของโครงการ เพียงแต่เป็นแผนปฏิบติังานในหน่วยงาน
ยอ่ยออกมา  เพื่อติดตามงานไดง่้ายข้ึนแผนปฏิบติั งานของหน่วยงานยอ่ย  ตอ้งสัมพนัธ์กบัแผนปฏิบติั
งานของโครงการ 

 วตัถุประสงค์ของการเขียนแผนปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
 1.  เพื่อใหก้ารวางแผนของแต่ละฝ่ายออกมาเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน 
 2.  ท าใหท้ราบขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการสัมมนา 
 3.  สามารถติดตามงานไดง่้าย 
 4.  หากมีปัญหาในการด าเนินงาน อาจน าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาเขา้สู่ท่ีประชุมใหญ่ของฝ่าย

ด าเนินงานโครงการเพื่อร่วมพิจารณาแกไ้ขปัญหา 
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 5.  ผูป้ฏิบติังานของแต่ละฝ่าย จะสามารถเขา้ใจงานในฝ่ายของตนมากข้ึน สามารถ
ปฏิบติั งานและด าเนินงานไปตามขั้นตอนท่ีในฝ่ายของตนไดว้างแผนไวอ้นัจะช่วยใหแ้ต่ละฝ่าย
ด าเนินงานใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

 ลกัษณะการเขียนแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย 
 จะมีลกัษณะคลา้ยกบัแผนปฏิบติังานของโครงการ เพียงแต่รายละเอียดในการปฏิบติังาน

จะมีมากข้ึน มีลกัษณะของการปฏิบติังานเฉพาะทางมากข้ึน กล่าวคือฝ่ายใดปฏิบติังานอยา่งใดก็จะเนน้
รูปแบบการปฏิบติัไปในทางนั้น เช่น การปฏิบติังานของฝ่ายเลขานุการก็ค่อนขา้งจะเนน้ในเร่ืองของ  
การเขียนเอกสาร – หนงัสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสัมมนา ส่วนแผนปฏิบติังานของฝ่ายเหรัญญิก       
ก็จะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้น การเงินการจดังบประมาณส าหรับรายได ้รายจ่าย ใหก้บัฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินการตลอดจนสรุปผลดา้นการเงิน เป็นตน้ 
 
ตัวอย่าง   แผนปฏิบติังาน  โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา   

 ผูรั้บผดิชอบ นกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 

 
ที่ 
 

การด าเนินงาน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

                              สัปดาห์ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                 
2 ประชุมคณะกรรมการเสนอหวัขอ้เร่ือง

สมัมนา 
                

3 วางแผนการด าเนินงานจดัสมัมนา                 
4 ร่างโครงการ                 
5 เชิญวิทยากรและผูด้  าเนินการสมัมนา                 
6 จดัท าเอกสารประกอบการสมัมนา                 
7 จดัท าเอกสารเพ่ือการลงทะเบียน                 

8 จดัสถานท่ีส าหรับการสมัมนาและ
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

                

9 ประชาสมัพนัธ์งานสมัมนา                 
10 ด าเนินการจดัสมัมนา                 
11 ประเมินผลการด าเนินงาน                 
12 จดัท าสรุปผลการสมัมนารวมทั้งผล

การประเมินการด าเนินงานเขา้รูปเล่ม 
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ที่ การด าเนินงาน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

                                          สัปดาห์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 รายงานผลการด าเนินงานรวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพ่ือพฒันา
โอกาสต่อไป 

                

14 จดัส่งสรุปผลการสมัมนาไปยงัผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง กระทรวง ศึกษาธิการ  
ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน 

                

 

 
 

เอกสารประกอบการสัมมนา 
ในการจดัสัมมนา ส่ิงท่ีควรปฏิบติัอยา่งยิง่ ขอ้หน่ึงก็คือ การแจก “เอกสารประกอบการสัมมนา” 

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
เอกสารประกอบการสัมมนาจะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาหรือหนทาง

แห่งการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีจดัสัมมนา เอกสารประกอบการสัมมนาไม่ใช่ขอ้สรุปท่ี
ถูกตอ้งทั้งหมดของหวัขอ้สัมมนา แต่จะเป็นเพียงแนวทางหรือลู่ทางหรือเป็นส่วนเสริมของหวัขอ้
สัมมนา ซ่ึงอาจเป็นไปไดห้รือไม่ไดก้็ได ้ ในแนวทางปฏิบติัซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งใชดุ้ลพินิจวนิิจฉยัเอาเอง 
ทั้งน้ีเพราะหากขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้แนวทางปฏิบติัก็มีความเป็นไปไดสู้งแต่บางคร้ัง 
ผูเ้ขียนก็ใชว้ธีิตั้งค  าถามทิ้งไว ้เพื่อใหผู้อ่้านไดน้ าแนวคิดท่ีไดม้าพิจารณาต่อในการเขา้ร่วมสัมมนา  
นั้น ๆ แนวทางปฏิบติัก็จะตอ้งถูกน ามาวเิคราะห์และอภิปรายต่อไป เพื่อหาขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ข้ึน ดงันั้นเม่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดอ่้านเอกสารประกอบการสัมมนาแลว้ก็อาจน าขอ้คิดนั้นมาวเิคราะห์ 
และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมฟังการบรรยายหรืออภิปรายของวทิยากรหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญและร่วมอภิปรายอยา่งกวา้งขวางกบัสมาชิกท่ีเขา้ร่วมสัมมนา เพื่อใหไ้ดแ้นวทางท่ีมีความ
เป็นไปไดสู้งในทางปฏิบติันัน่คือ ขอ้สรุปท่ีใกลเ้คียงความถูกตอ้งเหมาะสมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ไดน้ัน่เอง 

ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสัมมนามีดังต่อไปนี.้. 
1.  ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา เกิดความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะสัมมนาชดัเจนมากข้ึน 
2.  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ไดท้ราบช่องทางแห่งปัญหาของเร่ืองท่ีสัมมนา 
3.  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา สามารถน าแนวคิดท่ีไดจ้ากเอกสารมาวเิคราะห์ และร่วมอภิปรายอยา่ง

กวา้งขวาง  ท าใหไ้ดแ้นวทางอนัเป็นประโยชน์ต่องานและส่วนรวม 
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4.  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานสัมมนา  และสามารถเขา้ร่วมสัมมนาได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 ลกัษณะของเอกสารประกอบการสัมมนา 

ในเอกสารประกอบการสัมมนาควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1.  สภาพปัญหาหรือภูมิหลงัของหวัขอ้เร่ืองท่ีจดัสัมมนา ผูจ้ดัท าเอกสารควรจะไดค้น้ควา้หา

ขอ้มูลใหม้ากท่ีเป็นปัญหาเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองสัมมนา ยิ่งเป็นเอกสารท่ีมีสถิติตวัเลขหลกัฐานหรือ   
ขอ้อา้งอิงโดยมีแหล่งอา้งอิงชดัเจน นบัเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้อกสารมีความเขม้ น่าเช่ือถือ
ยิง่ข้ึน  ขอ้มูลเหล่าน้ีผูเ้ขียนเอกสารอาจวิเคราะห์สภาพปัญหาเพิ่มเติม ทั้งน้ีขอ้วเิคราะห์นั้นน่าจะไดมี้
การวนิิจฉยัร่วมกบัคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีจดัท าเอกสารเพื่อใหไ้ดข้อ้วเิคราะห์ท่ีมีความเป็นไปได้
มากท่ีสุด 

2.  หากโครงการสัมมนา เป็นโครงการใหม่ท่ีเป็นแนวทางส าหรับพฒันางานในเชิง
สร้างสรรคง์านใหม่ อาจไม่มีสภาพปัญหาแต่อาจเขียนเป็น “ความส าคญัของเร่ือง” แทนโดยมี
สาระส าคญัจากขอ้มูลท่ีเป็นแนวความคิดใหม่ ๆ เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีมีขอ้อา้งหลกัฐานสถิติหรือตวั
เลขท่ีมีแหล่งอา้งอิงชดัเจน จะเป็นการดีอยา่งยิง่เพราะจะช่วยใหเ้อกสารน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

3.  วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานสัมมนาเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านได้
ทราบวตัถุประสงคข์องการจดัสัมมนาไดข้ดัเจน  และจะไดร่้วมมีบทบาทในการสัมมนา เพื่อใหก้าร
สัมมนา  บรรลุวตัถุประสงคย์ิง่ข้ึน การเขียนวตัถุประสงคจึ์งควรจะระบุออกมาเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 
ส่วนมากแลว้การเขียนวตัถุประสงคน่์าจะครอบคลุมการเรียนรู้ 3 ดา้น รู้ – คิด พฒันาจิตและเกิดทกัษะ 

 ตวัอยา่ง  การเขียนวตัถุประสงค ์
 วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา 
 1.  เกิดความรู้ – ความเขา้ใจในเร่ือง………… 
 2.  เกิดจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ ์
 3.  สามารถน าความรู้  ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการฟังและร่วมอภิปรายไปใชใ้นการท างาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เป็นตน้ 
 4.  ขอ้คิดหรือสถิติอ่ืนใด นอกจากสภาพปัญหาหรือความส าคญัและวตัถุประสงคข์อง 

การสัมมนาแลว้ก็อาจจดัขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงเป็นขอ้เขียนของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ภาพหรือหลกัฐาน
หรือสถิติอ่ืนใดมาเป็นส่วนเสริมช่วยใหเ้อกสารมีสาระเขม้และน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีไม่ควรลืม
อยา่งยิง่ก็คือเชิงอรรถหรือบรรณานุกรม อนัเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูเ้ขียนหนงัสือ  เอกสาร ฯลฯ 

 5.  โครงการ – ก าหนดการ รายช่ือวทิยากร นอกจากน้ีอาจมีโครงการสัมมนารวมทั้ง
ก าหนดการด าเนินงานของการสัมมนา ควรใส่เขา้ไปในเอกสารดว้ยเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา ไดท้ราบ
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ก าหนดการด าเนินงาน ส่วนรายช่ือวทิยากรท่ีควรมีก็เพื่อเป็นการใหเ้กียรติแก่วทิยากร บางแห่งจะมี
ประวติัวทิยากรไวด้ว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาเกิดความสนใจมากยิง่ข้ึน 

 6.  รายช่ือผูใ้หก้ารสนบัสนุน ส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ารด าเนินงานสัมมนาลุล่วงไปดว้ยดี     
ก็คือ  การไดรั้บการสนบัสนุนโดยงบประมาณจากแหล่งการเงินต่าง ๆ หน่วยงานบางแห่ง สามารถขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเอกชน ทั้งน้ีจะตอ้งพิมพโ์ฆษณาช่ือบริษทัหรือตวัสินคา้ลงในเอกสาร
ประกอบการสัมมนา หรือสรุปผลรายงานการสัมมนาก็ได ้ส่วนราคาก็สุดแต่จะก าหนด  โดยค านึงถึง
ลกัษณะของกระดาษท่ีใชพ้ิมพ ์ และตน้ทุนการผลิตดว้ย 

นอกเหนือจากโครงการ แผนปฏิบติังานและเอกสารประกอบการสัมมนาท่ีจะตอ้งแจก
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาแลว้ ยงัมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมมนาท่ีจะตอ้งจดัท า ไดแ้ก่  
 1.  หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

 ในการจดัสัมมนา ผูด้  าเนินการจดัสัมมนา ควรจะไดป้ระชุมปรึกษากนัใหดี้เสียก่อนวา่
เร่ืองท่ีจดัสัมมนาน้ี เป็นเร่ืองท่ีบุคคลใดบา้งจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาควรจะมี
พื้นฐาน ความรู้ใกลเ้คียงกนั จึงจะช่วยใหก้ารสัมมนาบรรลุผลไดม้ากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้นผูด้  าเนินการจดัสัมมนาควรจะไดว้างแผนจดัรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมสัมมนา
ทั้งหมด ซ่ึงจะท าใหท้ราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา อนัส่งผลต่อการวางแผนการจดัสถานท่ีสัมมนา 
การตอ้นรับ การจดัเอกสารประกอบการสัมมนาตลอดจนการจดัของวา่งในช่วงหยุดพกัใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  นอกจากน้ีการทราบจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนายงัเป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งแจง้ให้
วทิยากรไดท้ราบดว้ย  เพื่อจะไดเ้ตรียมตวัในการพูดใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 เม่ือทราบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งกระท าตามมาก็คือ การท าหนงัสือเชิญ
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  สาระส าคญัของหนงัสือเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมสัมมนา  เร่ือง…………. 
 2.  เรียน………………………… 
      3.  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  โครงการสัมมนา      จ านวน  1  ชุด     

                  2.  ก าหนดการสัมมนา    จ านวน  1  ชุด 
                                    3.  แผนท่ีเดินทางไปสถานท่ีสัมมนา   จ านวน  1 ชุด 
 4.  ขอ้ความ – กล่าวถึง    - เหตุผลท่ีตอ้งจดัสัมมนา               -  เร่ืองสัมมนา……….. 
           - วนั  เวลา  สถานท่ี  ท่ีจดัสัมมนา  -  ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ใคร 
           - หมายเลขโทรศพัท ์                      -  ติดต่อภายในวนัท่ี 
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ตัวอย่าง  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา  
 

                                                                                    
 

ท่ี ศธ……/……..                                                           คณะครุศาสตร์  
                        มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

                                                                                               อ. เมือง  จ.บุรีรัมย ์31000 

  1  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมฟังการสมัมนาทางวชิาการ 

เรียน  …………………………………………. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  โครงการสมัมนา       จ านวน  1  ชุด     
  2.  ก าหนดการสมัมนา     จ านวน  1  ชุด 

  3.  แผนท่ีเดินทางไปสถานท่ีสมัมนา    จ านวน  1 ชุด 

ดว้ยนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยไ์ดจ้ดัใหมี้   การสมัมนา
ทางวชิาการในหวัขอ้ เร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษา คณาจารยแ์ละผูส้นใจ 
ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกลในดา้นวชิาชีพทางพลศึกษาซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการคาดคะเน
ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการบริการทางวชิาการแก่สงัคม ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 
2558 เวลา 09.00 – 16.00  น.   ณ หอ้งประชุมพทุธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

ดงันั้นจึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในคณะของท่านท่ีสนใจเขา้ร่วมฟัง  การสมัมนาทาง
วชิาการ ตามวนัและเวลาดงักล่าวขา้งตน้  โปรดส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ คุณภาวติา คงทนัดี โทรศพัท ์0-9626-6067 ภายใน
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายวสนัติ   ทรงประโคน) 
ประธานด าเนินการจดัสมัมนา 

 
สาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
โทร.0-4461-1221 ต่อ 212 ,183 08-5102-3704 
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 2. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนา 
 ในการด าเนินงานสัมมนา เม่ือคณะผูด้  าเนินงานไดป้ระชุมเพื่อตกลงจดัท าโครงการ

สัมมนาและไดม้อบหมายหนา้ท่ีการงานใหแ้ต่ละทีมงานไดด้ าเนินงาน ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสมระหวา่งคนกบังาน (เหมาะสมในเร่ืองจ านวนคนกบัปริมาณงาน) ความเหมาะสมระหวา่ง
ความถนดัในงานของแต่ละคนแต่ละทีมงาน และการท างานเป็นทีม เม่ือไดค้นท างานเหมาะสมกบั
งานท่ีเขาถนดัแลว้  ส่ิงท่ีตามมาก็คือการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานควรเป็นลายลกัษณ์
อกัษร จะช่วยใหผู้รั้บมอบหมายหนา้ท่ีการงานรับทราบหนา้ท่ีการงานของตน จะไดก้ระท าตาม
บทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถติดตามงานไดง่้ายข้ึน 

ตัวอย่าง  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงสรรหาโดยการเสนอช่ือ 
 

ค าส่ัง 
โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง  “ทศิทางวชิาชีพทางพลศึกษา  ” 

คร้ังที ่ 1/25……….. 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัสัมมนา ฯ 

………………………….. 

ตามท่ีไดมี้การประชุมเม่ือวนัท่ี 2  มิถุนายน 2558  ณ  หอ้งบรรยายพลศึกษา อาคารพลศึกษา เพื่อ
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการจดัสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง  “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” ในวนัท่ี  16  
สิงหาคม  2558  ท่ีประชุมไดต้กลงเสนอช่ือคณะกรรมการและคะแนนคดัเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น เพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงคแ์ละบงัเกิดผลดีต่อการศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จึงขอแตง่ตั้งกรรมการด าเนินการจดัสมัมนาดงัน้ี 

1.  นายวสนัติ   ทรงประโคน ...........  ประธานโครงการฯ 
 2.   นาย   .........................................  รองประธานฯ 
 3.   นาย   .........................................  รองประธานฯ 
 4.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายเลขานุการฯ 
 5.  นางสาว ........................................  ผูช่้วยฝ่ายเลขานุการ 
 6.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายช่างภาพ 
 7.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายช่างภาพ 
 8.  นางสาว ........................................  เหรัญญิก 
9.   นางสาว ........................................  ผูช่้วยเหรัญญิก 
 10.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายสถานท่ี 
 11.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสถานท่ี 
 12.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสถานท่ี 
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 13.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสถานท่ี 
 14.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสถานท่ี 
 15.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสถานท่ี 
 16.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายประเมินผล 
 17.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายประเมินผล 
 18.  นางสาว ......................................  หวัหนา้ฝ่ายสวสัดิการ 
 19.  นางสาว ......................................  ผูช่้วยฝ่ายสวสัดิการ 
 20.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสวสัดิการ 
 21.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสวสัดิการ 
 22.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายทะเบียน 
 23.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายทะเบียน 
 24.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายสาราณียากร 
 25.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสาราณียากร 
 26.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสาราณียากร 
 27.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายสาราณียากร 
 28.  นาย   .........................................  หวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 29.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 30.  นาย   .........................................  ผูช่้วยฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัสมัมนา ตามรายช่ือดงักล่าว ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจดี  และใช้

ความรู้สามารถอยา่งเตม็ท่ี มีความรัก สามคัคี  ร่วมแรงร่วมใจกนั ปฏิบติัหนา้ท่ีใหลุ้ล่วง 
สมเจตนารมณ์ร่วมกนั 
 
              (นางสาวพรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์) 

       อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการสมัมนาทางพลศึกษา 
                สาขาวชิาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์   
                    มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   
          

 3. หนังสือขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดด าเนินงาน   
 โดยปกติเม่ือมีโครงการเสนอไปยงัฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาอนุมติัแลว้ 

นัน่ก็หมายถึงวา่ ผูรั้บผิดชอบควรจะไดเ้ร่ิมด าเนินการตามแผนปฏิบติัท่ีไดว้างไว ้ในกรณีท่ีตอ้งการ
ค่าใชจ่้าย  หรืองบประมาณตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท า
หนงัสือขออนุมติัโครงการและงบประมาณจดัด าเนินงาน ฝ่ายเหรัญญิกจะตอ้งท าหนงัสือหรืออาจ
ขอใหฝ่้ายเลขานุการเป็นผูอ้อกหนงัสือ เสนอขอผูบ้งัคบับญัชาอนุมติัโครงการและงบประมาณ 
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 3.1 ลกัษณะของหนังสือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
  หนงัสือขออนุมติัโครงการและงบประมาณ ควรประกอบไปดว้ยโครงสร้างดงัน้ี 

3.1.1  ถา้เป็นหนงัสือราชการ จะใชก้ระดาษตราครุฑ ประกอบไปดว้ย ท่ีออก
หนงัสือ สถานท่ีออกหนงัสือ  ซ่ึงจะอยูบ่รรทดัเดียวกบัตีนครุฑ  

3.1.2  วนัท่ีออกหนงัสือ ไดแ้ก่ เลขของวนัท่ี ช่ือของเดือนและเลข พ.ศ. เช่น 18  
มิถุนายน  2558 

3.1.3  เร่ือง  ของบประมาณเพื่อจดัด าเนินงานสัมมนาทิศทางวชิาชีพพลศึกษา 
3.1.4  เรียน(ระบุต าแหน่งฝ่ายบริหาร ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัโครงการและ

งบประมาณ) 
3.1.5  อา้งถึง โครงการสัมมนา เร่ือง………… 
3.1.6  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โครงการสัมมนา เร่ือง………… 
3.1.7  เน้ือหา ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ในยอ่หนา้แรกควรอา้งถึงโครงการสัมมนา เพื่อใหผู้อ้นุมติังบประมาณเกิด
ความเขา้ใจ 

2) ยอ่หนา้ท่ีสอง เน้ือหาสาระจะแสดงความจ านงในการของบประมาณ เพื่อ
ใชใ้นการจดัด าเนินงานสัมมนา 

3) ยอ่หนา้ท่ีสาม ควรเป็นการสรุปเพื่อใหผู้รั้บหนงัสือเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์
ของการเขียนไดช้ดัเจน 

3.1.8  ค าลงทา้ย คือ ขอแสดงความนบัถือ 
3.1.9  ลงช่ือ  ช่ือผูข้ออนุมติั  และต าแหน่ง 
3.1.10  ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หมายถึง หน่วยงานท่ีท าการด าเนินงานสัมมนา 

อนัเป็นเจา้ของเร่ืองท่ีแทจ้ริง โดยปกตินอกจากระบุช่ือหน่วยงานแลว้ ยงัจะมีหมายเลขโทรศพัทก์ ากบั
ไวด้ว้ย  เพื่อวา่ผูรั้บหนงัสือเกิดขดัขอ้งประการใด ก็อาจโทรศพัทติ์ดต่อสอบถามได ้
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ตัวอย่าง  หนงัสือขออนุมติัโครงการและงบประมาณ 
 

 

 
 

ท่ี ศธ……/……..                         สาขาวชิาพลศึกษา 
         คณะครุศาสตร์   
         มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์            
    

        1  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง  ขออนุมติัโครงการและงบประมาณ 

เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  โครงการสมัมนาเร่ือง  ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา     จ านวน  1  ชุด 

เน่ืองดว้ยนกัศึกษาสาขาพลศึกษา  ชั้นปีท่ี 4 ก าลงัเรียนวชิาการสมัมนาทางพลศึกษาใน    ภาคเรียนท่ี 1/ 
2558  เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริง สาขาวชิาพลศึกษา จึงขออนุมติัโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ เร่ือง ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา ดงัรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 
(นายวสนัติ   ทรงประโคน) 
  ประธานจดัการสมัมนา 
 
 

 4. หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการด าเนินงาน   
 ในบางคร้ังการด าเนินงานจดัสัมมนา หากเป็นหน่วยงานของรัฐบาลบางแห่งไม่ไดมี้

งบประมาณ จดัเตรียมไวเ้พื่อการน้ีก็อาจเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งล าบากท่ีหน่วยงานจะตอ้งหาทางจดัสรรเงิน
จากงบประมาณ ในส่วนอ่ืนมาช่วยในการด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลใหล่้าชา้ ติดขดั ไม่ทนัการ ผลของการ
ความล่าชา้มาก ๆ อาจส่งผลกระทบไปถึงการด าเนินงาน บางแห่งก็อาจจดัไม่ไดเ้ลยก็มี   

 ดงันั้นในกรณีท่ีจะมีการจดัสัมมนา หน่วยงานอาจจะไดเ้ตรียมแผนไวล่้วงหนา้ เพื่อให้
องคก์ารจดัสรรงบประมาณเพื่อการน้ี วธีิการน้ีสามารถไปใชใ้นหน่วยงานขององคก์ารธุรกิจไดด้ว้ยใน
กรณีท่ีหน่วยงานขาดงบประมาณหรืองบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจดัด าเนินงานสัมมนา วธีิการท่ี
ดีอีกรูปแบบหน่ึง ก็คือ เชิญชวนหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ ใหก้ารสนบัสนุน โดยจะประกาศหรือลง
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหก้บับริษทัหา้งร้าน ในเอกสารประกอบการสัมมนาดงันั้น เม่ือโครงการ
ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการไดฝ่้ายด าเนินการก็จะออกหนงัสือ ขอความสนบัสนุนจากบริษทัหา้งร้าน 
หนงัสือขอการสนบัสนุนมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  ท่ีออกหนงัสือ – สถานท่ีออกหนงัสือ  อยูบ่รรทดัเดียวกนั  (หากเป็นหนงัสือราชการ
แต่ถา้ไม่ใช่หนงัสือราชการก็ใหใ้ชแ้บบฟอร์มของจดหมายตามปกติ) 

 2.  วนัท่ีออกหนงัสือ 3.  เร่ืองขอความสนบัสนุนในการจดัสัมมนา  เร่ือง……… 
 4.  เรียน  (ช่ือหรือต าแหน่ง  ผูบ้ริหารบริษทัหา้งร้านต่าง ๆ ) 
 5.  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง………… จ านวน  1 ชุด 
    2.  ใบแจง้ค่าลงสนบัสนุนในเอกสาร    จ านวน  1 แผน่ 
 6.  เน้ือหา ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

6.1 ยอ่หนา้แรก  เป็น อารัมภบท น าเขา้สู่เร่ืองบอกกล่าวให้
ผูรั้บไดท้ราบวา่ใครเป็นผูเ้ขียนหนงัสือฉบบัน้ี  เพื่อจะจดัสัมมนาในเร่ืองใด  
บอกวตัถุประสงคข์องการจดัสัมมนา 

6.2 ยอ่หนา้ท่ีสอง  ช้ีประเด็นส าคญัของหนงัสือวา่ 
-  ผลของการด าเนินงานน้ี จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินงาน 
-  และขอเชิญชวนบริษทัหา้งร้าน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัสัมมนา 
-  ช้ีใหเ้ห็นวา่ผลของการสัมมนา ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งไร 
-  แจง้ใหท้ราบวา่ เอกสารท่ีจะลงประชาสัมพนัธ์ใหน้ั้นจะท าการเผยแพร่ไปยงั 

แหล่งใดบา้ง 
  หมายเหตุ  เอกสารท่ีจะเผยแพร่ยิง่เผยแพร่มากเท่าใด ก็จะมกัจะไดรั้บความสนใจ

จากบริษทัหา้งร้านท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนมากเท่านั้น 
6.3 ยอ่หนา้สุดทา้ย  - เนน้จุดส าคญัของหนงัสือคือเพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ และกล่าวขอบคุณไวด้ว้ย 
6.4 ค าลงทา้ย 
6.5 ลงช่ือประธานผูด้  าเนินการ 
6.6 ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง 
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ตัวอย่าง  หนงัสือขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนด าเนินการ 
 

   

      
ท่ี ศธ 0545.2/.......       คณะครุศาสตร์   

   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 ถนนจิระ  อ าเภอเมือง 
 จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000             

                     4    กรกฎาคม  2558 

เร่ือง  ขอความสนบัสนุนการจดัสมัมนาทางวชิาการ 

เรียน  ผูจ้ดัการบริษทั  มาราธอน (ประเทศไทย)  จ ากดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  อตัราค่าโฆษณา 
 

ดว้ยนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยไ์ดจ้ดัใหมี้การสมัมนาทาง
วชิาการในหวัขอ้เร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 25…. เวลา 09.00 – 16.00  น.  ณ  
หอ้งประชุมพทุธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษา 
คณาจารยแ์ละผูส้นใจไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ มี   โลกทศันท่ี์กวา้งไกลในดา้นวชิาชีพทางพลศึกษา ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการคาดคะเนทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการบริการทางวชิาการแก่สงัคมอีกดว้ย  

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัสมัมนายงัขาดงบประมาณท่ีจะเอ้ืออ านวยในการจดังาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร อน่ึงเอกสารท่ีจะจดัข้ึนในการสมัมนาคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าจะแจกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
ผูใ้หก้ารสนบัสนุน รวมทั้งส านกัวทิยบริการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ   หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเผยแพร่ผล การสมัมนาใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย 

  

จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโ้ปรดใหค้วามอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ  โอกาสน้ีดว้ย 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
    
 

                (นายวสนัติ  ทรงประโคน) 
            ประธานด าเนินการจดัสมัมนา 

 
สาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
โทร.0-4461-1221 ต่อ 3607 ,183 
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7. หนังสือเชิญวทิยากรและผู้ด าเนินรายการ 
 ก่อนท่ีจะเขียนหนงัสือเชิญวิทยากรและผูด้  าเนินรายการ ฝ่ายเลขานุการหรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายใหเ้ป็นผูติ้ดต่อเพื่อเชิญวทิยากรและผูด้  าเนินรายการ ควรจะไดด้ าเนินการติดต่อกบัวทิยากร
และผูด้  าเนินรายการดว้ยวาจาเสียก่อน เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการมาก เพราะ
หากไม่สามารถติดต่อได ้ กล่าวคือวทิยากรไม่วา่งก็จะไดจ้ดัหาวทิยากรคนอ่ืนแทนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ตอ้งการ  เม่ือวทิยากรและผูด้  าเนินรายการท่ีไดติ้ดต่อตอบรับ ควรรีบท าหนงัสือเชิญทนัทีเพื่อความ
แน่นอน และเป็นการจองตวัวทิยากรท่านนั้นไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยและเม่ือใกลว้นัท่ีจะจดัสัมมนา ผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีเชิญวทิยากรและผูด้  าเนินรายการควรจะไดโ้ทรฯ ไปเตือนอีกคร้ัง ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดแ้น่นอนวา่ 
วทิยากรและ ผูด้  าเนินรายการท่ีเชิญจะมาพูดหรือบรรยายใหก้บังานสัมมนาไดแ้น่นอน หนงัสือเชิญ
วทิยากรและผูด้  าเนินรายการควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  7.1  ท่ีออกหนงัสือ- สถานท่ีออก อยูบ่รรทดัเดียวกนั   
  7.2  วนัท่ีออกหนงัสือ 
  7.3  เร่ืองขอเชิญเป็นวทิยากร/ผูด้  าเนินรายการ 
  7.4  เรียน. (ช่ือวทิยากรหรือผูด้  าเนินรายการ) 
  7.5  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  โครงการสัมมนาทางวชิาการ    จ านวน  1 ชุด 

    2.  แผนท่ีเดินทางมายงัสถานท่ีจดัสัมมนา   จ านวน  1 ชุด 
 7.6  เน้ือหาของหนงัสือ 

 7.6.1  ยอ่หนา้แรกน าเขา้สู่เร่ืองดว้ยการกล่าวถึงท่ีมาของการจดัสัมมนา  วา่ใครเป็น
ผูจ้ดัและมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

 7.6.2  ยอ่หนา้ท่ีสอง ช้ีประเด็นใหเ้ห็นวา่ ท่ีประชุมของฝ่ายด าเนินการจดัสัมมนาได ้
พิจารณาเห็นวา่ วทิยากรและผูด้  าเนินรายการเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์
ตรงกบัหวัขอ้ท่ีจดั โดยจะตอ้งระบุวา่ใครเป็นผูฟั้งจ านวนเท่าใด จดัท่ีไหน วนั เวลา หรือสถานท่ีใด 

 7.6.3  ยอ่หนา้สุดทา้ย เนน้ในเร่ืองท่ีวา่ จึงขอเรียนเชิญเพื่อเป็นวทิยากร
ผูท้รงคุณวุฒิ/  ผูด้  าเนินรายการและกล่าวขอบคุณ แต่ถา้หากไม่ไดติ้ดต่อดว้ยวาจาไวก่้อน ก็อาจเปิด
โอกาสใหว้ทิยากร/ผูด้  าเนินรายการวา่ หากขดัขอ้งประการใดขอไดโ้ปรดแจง้ให้ (บุคคลท่ีท าหนา้ท่ี
ติดต่อ) พร้อมหมายเลขโทรศพัทใ์หท้ราบดว้ย และปิดทา้ยดว้ยการกล่าวขอบคุณ 

7.6.4  ค าลงทา้ย  
7.6.5  ลงช่ือประธานผูด้  าเนินการสัมมนา 
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ตัวอย่าง  หนงัสือเชิญวทิยากร  และผูด้  าเนินรายการ 
  

  
ท่ี  ศธ  0545.2 /            คณะครุศาสตร์   

   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 ถนนจิระ  อ าเภอเมือง 
 จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000             

                4    กรกฎาคม  25… 

เร่ือง  ขอเชิญเป็นวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน  รองศาสตราจารย ์ ดร. ..................................................... 

 ดว้ยนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ไดจ้ดัใหมี้การสมัมนาทาง
วชิาการในหวัขอ้เร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษา คณาจารยแ์ละผูส้นใจ
ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกลในดา้นวชิาชีพทางพลศึกษา ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการคาดคะเน
ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งเป็น การบริการทางวชิาการแก่สงัคมอีกดว้ย  

คณะผูด้  าเนินงานฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั
หวัขอ้สมัมนาเป็นอยา่งมาก จึงขอเรียนเชิญท่านไดโ้ปรดใหเ้กียรติเป็นวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ  ดา้นการศึกษาร่วมกบั
วทิยากรอีก 2 ท่าน  มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดแ้ก่ คณบดี คณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา นกัศึกษารวมทั้งนกัธุรกิจ
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมสมัมนาประมาณ 280 คน ในวนัพฤหสับดี   ท่ี 8 กนัยายน 25..  เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ หอ้งประชุมพทุธรักษา ชั้น 3 อาคาร  เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเป็นวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือบรรยาย ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้ จกัเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

        (ดร.พชันี  กลุฑานนัท ์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์    

ส านกังานเลขานุการคณะ ฯ   
โทร.  0-4461-1221  ต่อ 112 
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8. ค ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด  - ปิด  สัมมนา 
 ในการเตรียมการจดัสัมมนา หนงัสือส่วนหน่ึงท่ีตอ้งเขียนล่วงหนา้และจดัพิมพใ์ห้

เรียบร้อย  พร้อมทั้งใส่ปกสมุด  เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นวนัจดัสัมมนาไดเ้ลย มีอยู ่3 เร่ือง ดงัน้ี 
 -  ค ากล่าวรายงาน 
 -  ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
 -  ค ากล่าวปิดการสัมมนา 
9. การเขียนค ากล่าวรายงาน 
 ในวนัจดัสัมมนาเม่ือประธาน วทิยากร ผูด้  าเนินรายการและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเขา้สู่

หอ้งสัมมนา  โดยพร้อมเพรียงกนัแลว้ พิธีกรจะท าหนา้ท่ีกล่าวรายงานการสัมมนาอนัเป็นพิธีการเร่ิมแรก
ของงาน  การกล่าวรายงานก็เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาทั้งหมดท่ีนัง่อยูใ่นห้องสัมมนาไดท้ราบเก่ียวกบั 

-  ท่ีมาของการจดัสัมมนา  และวตัถุประสงคข์องการจดัสัมมนา 
-  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการสัมมนา 
-  ประการสุดทา้ย ขอเชิญประธานของการสัมมนา ไดใ้หเ้กียรติกล่าวเปิดการสัมมนา       

เพื่อการสัมมนาจะไดเ้ร่ิมด าเนินการต่อไปได ้
 หมายเหตุ ประธานของการสัมมนาท่ีเชิญมาเปิดการสัมมนา ส่วนมากมกัจะเป็นผูท่ี้มี

ต าแหน่งอาวุโสสูงสุดในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงไดใ้หเ้กียรติ
และใหค้วามสนใจต่อการสัมมนาเป็นอยา่งยิง่ จึงเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะใหค้วามสนใจ เพื่อ
น าไปแกปั้ญหาของตนเอง  หน่วยงานและสังคมใหดี้ข้ึน 

 9.1 ลกัษณะของค ากล่าวรายงาน การเขียนค ากล่าวรายงาน โดยปกติแลว้จะมี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

9.1.1  ค าขึน้ต้นจะต้องพจิารณาว่า ผู้ทีอ่าวุโสสูงสุดของที่สัมมนา และบุคคลทีเ่ชิญ เข้าร่วม
สัมมนาเป็นใครบ้าง อาจเอ่ยนามเฉพาะบุคคลส าคัญจริง ๆ นอกน้ันจะเอ่ยโดยภาพรวม ตัวอย่างเช่น  

   กราบเรียน  ท่านอธิการบดี 
   ท่านผูบ้ริหาร และท่านผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่าน 
  9.1.2  เน้ือหา  ควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
   -  ท่ีมาของการจดัสัมมนา 
   -  สภาพปัญหา  อนัเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหต้อ้งจดัสัมมนา 
   -  วตัถุประสงค ์ ประโยชน์ 

  9.1.3  ปิดทา้ยดว้ยการเชิญประธานการสัมมนา  มาใหเ้กียรติกล่าวเปิดการสัมมนา 
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ตัวอย่าง  ค  ากล่าวรายงาน 

ค ากล่าวรายงาน  การสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  ทศิทางวชิาชีพพลศึกษา 

เรียน  ท่านอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์   
กระผม นายวสนัติ  ทรงประโคน ในนามของนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ์ขออนุญาตกราบเรียนรายงานความเป็นมาของการจดัสมัมนาทางวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
สืบเน่ืองจากการเรียนการสอนในวชิาการสมัมนาทางพลศึกษา ซ่ึงเป็นวชิาทฤษฎีก่ึงปฏิบติั  เม่ือได้

ศึกษาทางภาคทฤษฎีและทดลองฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนไปบา้งแลว้ เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน ผูเ้รียนควรจะไดฝึ้กปฏิบติัในสถานการณ์จริง อนัเป็นผลท าใหน้กัศึกษาได ้ ฝึกคิดวางแผน แกปั้ญหาเป็น 
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีวา่ “บณัฑิตควรจะเป็นผูท่ี้คิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหา
เป็น” โดยวธีิการน้ีเช่ือวา่นกัศึกษาสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใช ้หรือประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและการ
ท างานต่อไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

อน่ึงในการจดัสมัมนาคร้ังน้ี การด าเนินงานกวา่จะมาถึงในวนัน่ีไดน้ั้น คณะนกัศึกษา    ผูด้  าเนินงาน
ค่อนขา้งจะท างานกนัหนกั ทั้งน้ีเพราะความอ่อนประสบการณ์ อาจท าใหบ้างส่ิงบางอยา่งบกพร่องไปบา้ง จึงหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความกรุณาใหอ้ภยัจากทุก ๆ ท่านดว้ยครับ 

จากการจดังานสมัมนาทางวชิาการคร้ังน้ี คณะนกัศึกษาผูด้  าเนินงานไดรั้บประสบการณ์ มากมาย ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองของการติดต่อและสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยการใชเ้ทคนิคในการเจรจาต่อรอง  การติดตอ่และสมัพนัธ์
งานท่ีตอ้งใชก้ศุโลบาย เพ่ือสร้างสรรคง์านใหป้รากฏออกมาดงัท่ีทุกท่านไดเ้ห็นในวนัน้ี การไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายนบัเป็นการศึกษาท่ีตอ้งอาศยัการพ่ึงพาทางวชิาการและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี การท างานจึง
ตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีมท่ีตอ้งใชค้วามรู้รักสามคัคี  อนัเป็นการสนองกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัท่ีทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยท่ีจะตอ้งมีความสามคัคีกนัอยา่งเขม้แขง็ รู้จกั รับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การท าใจใหก้วา้ง ไม่คบัแคบเห็นแก่ตวั มีความรับผิดชอบต่อตวัเองและงานอนัเป็นเร่ือง
ส่วนรวม การใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาทั้งคนและงาน มีการพฒันาคนในทุก ๆ  ดา้นอยา่งจริงจงัจริงใจดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์โดยวธีิการท่ีฉลาด แนบเนียนเพ่ือรับทั้งสถานการณ์และบุคคลอ่ืนได ้ นบัเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิง่หา
ไม่ไดใ้นต าราเรียน นอกจากน้ียงัเป็นการประชา-สมัพนัธ์ เผยแพร่ช่ือเสียงของสาขาวชิาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   

การอภิปรายทางวชิาการในเบ้ืองแรกน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ฟั้งไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ  แนวความคิด
เก่ียวกบัทิศทางวชิาชีพพลทางศึกษาท่ีนบัวนัก็จะทวคีวามส าคญัและมีบทบาทกบัต่อ สุขภาพของคนไทยมากข้ึนทุก
ที 

เพ่ือเป็นก าลงัใจแก่นกัศึกษาและเป็นเกียรติแก่ท่านผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน กระผมขอกราบเรียนเชิญ
รองศาสตราจารยม์าลิณี   จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดโ้ปรดใหโ้อวาทและกล่าวเปิดงาน
สมัมนาทางวชิาการในคร้ังน้ีดว้ย ขอกราบเรียนเชิญครับผม 
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 9.2  การเขียนค ากล่าวเปิดการสัมมนา  การเขียนค ากล่าวเปิดการสัมมนา  เป็นหนา้ท่ีของ
ฝ่ายเลขานุการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งจดัเตรียมใหเ้รียบร้อย 

  การเขียนค ากล่าวเปิดการสัมมนา  ควรมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัค ากล่าวรายงานและ
อาจเพิ่มเติมในการใหแ้ง่คิดแก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา  เกิดแนวทางหรือเห็น
ความส าคญัของการสัมมนา 

 9.3 ลกัษณะของค ากล่าวเปิดสัมมนา  ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  9.3.1  ค าข้ึนตน้  จะตอ้งพิจารณาวา่  ผูท่ี้มาเขา้ร่วมสัมมนา  มีใครบา้ง  ส่วนมากจะ

ใชเ้อ่ยต าแหน่งงานและภาพรวม  ตวัอยา่งเช่น 
- ท่านผูบ้ริหาร 
-   คณาจารยแ์ละแขกผูมี้เกียรติทุกท่าน 

  9.3.2  เน้ือหา  ลกัษณะของเน้ือหาท่ีจะกล่าวเปิดการสัมมนา  อาจแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 1)  อารัมภบท  กล่าวถึง  ท่ีทราบจากรายงานวา่ใครเป็นผูจ้ดัพิมพแ์ละมี

วตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
 2)  เน้ือเร่ือง  ท่ีจะกล่าวใหเ้ป็นประเด็นส าคญั จะช้ีให้เห็นวา่การจดังานใน

คร้ังน้ีจะช่วยใหเ้กิดวสิัยทศัน์หรือเกิดการมองการณ์ไกลอยา่งไร 
 3)  สรุปปิดทา้ย เป็นการแสดงความยนิดีหรือช่ืนชมต่อคณะกรรมการท่ี

ด าเนินงานจดัสัมมนาและขอเปิดการสัมมนา รวมทั้งอวยพรใหก้ารสัมมนา ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 

ตัวอย่าง  ค ากล่าวเปิดสัมมนา 

ค ากล่าวเปิดการสัมมนาทางวชิาการ 
ของ อธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

เร่ือง  ทศิทางวชิาชีพพลศึกษา 
 

ท่านวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
คณบดคีณะครุศาสตร์ 
คณาจารย์ ท่านผู้มเีกยีรต ิ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา ทุกท่าน 

 ขา้พเจา้ รองศาสตราจารยม์าลิณี  จุโฑทะมา  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการด าเนินงานจดัการสมัมนาท่ีไดใ้หเ้กียรติมาเป็นประธานเปิดการสมัมนาทางวชิาการคร้ังน้ี  รู้สึกยนิดี
และพอใจเป็นอยา่งมากในการจดัการเรียนการสอนของอาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เพราะนอกจากจะบรรลุวตัถุประสงค ์ ของการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  
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ท่ีมุ่งใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสบริการวชิาการแก่สงัคมแลว้ยงัเป็นการฝึกคิด วางแผน  แกปั้ญหา ปฏิบติัจริงและฝึก
การท างานเป็นทีม อนัจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติท างานตอ่ไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดียิง่  ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิง่ หาไม่ไดใ้นต าราเรียน ประการส าคญัยงัไดเ้อ้ือประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมโดยส่วนรวมอีก
ดว้ย   นบัไดว้า่ การจดัสมัมนาทางวชิาการคร้ังน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้นการเรียนการสอนอยา่งสมบูรณ์ 

ขอแสดงความช่ืนชมยนิดีมายงันกัศึกษาผูจ้ดัสมัมนาและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การสมัมนาทางวชิาการใน
คร้ังน้ี จะช่วยใหทุ้ก ๆ ท่านไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงนบัวนั ก็จะเขา้มามีบทบาทต่อ
วถีิคนไทยมากข้ึนทุกทีและสามารถเลือกสรรการด าเนินชีวติใหมี้คุณภาพ โดยมีเทคโนโลยสีานเทศเป็นเคร่ืองมือ 

บดัน้ี  ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการสมัมนาทางวชิาการเร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” 
ขอใหก้ารสมัมนาทางวชิาการคร้ังน้ี ประสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีคาดหวงัทุกประการ 

 
10. การเขียนค ากล่าวปิดการสัมมนา 
 การเขียนค ากล่าวปิดการสัมมนา เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายเลขานุการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จะตอ้งจดัเตรียมไวใ้หเ้รียบร้อย ตั้งแต่ร่าง – พิมพแ์ละน าใส่ปกสมุด เพื่อมอบใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นผูก้ล่าวปิดเป็นผูก้ล่าว การเขียนค ากล่าวปิดการสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ 

 10.1  ค ากล่าวรายงานผลการด าเนินงานการจัดสัมมนา เป็นค ากล่าวท่ีตอ้งเขียนเตรียมไว ้
เม่ือการด าเนินงานสัมมนาเสร็จส้ินจะตอ้งน าค ากล่าวรายงานฯ มอบแก่ประธานผูจ้ดัสัมมนาเป็นผูก้ล่าว  
ดงันั้นในส่วนของการเขียนรายงานฯ น้ี เลขานุการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ขียนจะตอ้ง
ประสานงานร่วมกบัฝ่ายประเมินผลการด าเนินงานการจดัสัมมนา (ซ่ึงฝ่ายประเมินผลฯ จะตอ้งท างาน
อยา่งรวดเร็ว ในเร่ืองการประเมินผลการสัมมนาในแต่ละวนัจนกระทัง่ถึงวนัสุดทา้ยจะท าใหส้ามารถ
สรุปผลฯ  ไดท้นัที แลว้มอบสรุปผลการประเมินฯ ใหก้บัฝ่ายเลขานุการ เป็นผูน้ าไปเป็นขอ้มูลส าหรับ
การเขียนค ากล่าวรายงาน) 

 10.2   ลกัษณะของค ากล่าวรายงานผลการด าเนินงานการจัดสัมมนา ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  10.2.1  ค าข้ึนตน้  จะกล่าวถึง  ประธานผูท้  าหนา้ท่ีปิดการสัมมนา  หากมีวทิยากร

อยูด่ว้ย  ก็ตาม  ดว้ยวทิยากร  และผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  เช่น 
  กราบเรียน ท่านประธาน…  (อาจใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการงานของประธานก็ได)้ 
  ท่านวทิยากรและเรียนท่านผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่าน เป็นตน้ 
  10.2.2  เน้ือหาของค ากล่าวรายงาน อาจแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1)  อารัมภบท ควรใหส้ั้น กะทดัรัด กล่าวรายงานถึงโครงการสัมมนาเร่ือง
อะไร ใครเป็นผูจ้ดั ไดด้ าเนินงานมาเป็นเวลาก่ีวนั และช้ีใหเ้ห็นวา่ ขณะน้ีการด าเนินการสัมมนาได้
เสร็จส้ินแลว้ 
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2)  เน้ือเร่ือง ให้ระบุผลของการด าเนินงานจดัสัมมนาวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 
(ในส่วนน้ีใหน้ าขอ้มูลจากฝ่ายประเมินผลการจดัสัมมนามาใส่) และสรุปวา่ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์
วางไวอ้ยา่งไร 

3)  สรุปทา้ยวา่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานเป็นผูก้ล่าวปิดการสัมมนา  ดงัตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง  ค ากล่าวรายงานผลการด าเนินงาน 

ค ากล่าวรายงานผลการด าเนินงาน 

กราบเรียน  ท่านประธาน  ท่านวทิยากร  และเรียนท่านผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  (บางแห่งอาจใชเ้ป็นต าแหน่ง
ของผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีประธาน) 

การสมัมนา  เร่ือง…………..  ซ่ึงจดัโดย…..…เป็นเวลา…....วนั ขณะน้ีการด าเนินการจดัสมัมนาได้
มาถึงช่วงสุดทา้ยของการสมัมนาแลว้  ขา้พเจา้และคณะผูด้  าเนินการจดัสมัมนาขอรายงานสรุปผลการประเมินการจดั
สมัมนาของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ดงัน้ี 

โดยภาพรวม การจดัสมัมนาคร้ังน้ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก และหากพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  เร่ืองท่ีจดัอยู่
ในเกณฑดี์มาก ไดแ้ก่.วทิยากร สถานท่ีและบรรยากาศของการสมัมนา อาหาร  และท่ีพกั  ส่วนในดา้นเอกสาร
ประกอบการสมัมนาและการบริการอ านวยความสะดวกทัว่ไปอยูใ่นเกณฑดี์  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดเ้สนอแนะใหจ้ดั
สมัมนาโครงการใหม่ ๆ เช่นน้ีอีก 

นบัไดว้า่การจดัสมัมนาคร้ังน้ี  ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละเพ่ือเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา ขอเรียนเชิญท่านประธานไดโ้ปรดกล่าวปิดการสมัมนาคร้ังน้ีดว้ย ขอเรียนเชิญค่ะ/ ครับ 

 
11.  ค ากล่าวปิดการสัมมนา เป็นการเขียนเพื่อมอบใหป้ระธานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

ท าหนา้ท่ีปิดการสัมมนาเป็นผูก้ล่าว เลขานุการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้เขียนค ากล่าวปิดการ
สัมมนา  จะตอ้งจดัเตรียมไวใ้หเ้รียบร้อย การเขียนควรให้สอดคลอ้งกบัค ากล่าวรายงานผลการ
ด าเนินงานจดัสัมมนา 

 11.1  ลกัษณะการกล่าวเปิดการสัมมนา  ควรมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
  11.1.1  ค าข้ึนตน้จะกล่าวถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสัมมนา เช่น 
   ท่านผูด้  าเนินงานจดัการสัมมนาและท่านผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่าน  เป็นตน้ 
  11.1.2  สาระส าคญัของการกล่าวปิดการสัมมนา อาจแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1)  อารัมภบท อา้งถึงค ากล่าวรายงานของประธานผูด้  าเนินงาน 
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2)  เน้ือเร่ือง กล่าวโดยสรุปช้ีใหเ้ห็นผลของความส าเร็จในการด าเนินงาน
การจดัสัมมนา การใหค้วามร่วมมือของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาและการน าแนวทางท่ีไดจ้ากการสัมมนาไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3)  สรุป ปิดทา้ยดว้ยการด านวยพรใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  ดงัตวัอยา่ง 
  
 

ตัวอย่าง  ค ากล่าวปิดการสัมมนา  ของประธานสัมมนา 
 
 

ค ากล่าวปิดการสัมมนา 
เร่ือง  “……………………..” 

ท่านผูด้  าเนินการจดัสมัมนา และท่านผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน 
จากค ากล่าวรายงานของประธานผูด้  าเนินการจดัสมัมนาท าใหท้ราบวา่ ผลการจดัสมัมนา  เร่ือง  

“…………………”  ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานเป็นอยา่งดียิง่  นบัเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี  อยา่งไรก็ตาม 
ผลของการสมัมนาจะถือวา่ไดรั้บความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือท่านผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน ไดน้ าแนวทาง
ท่ีไดจ้ากการสมัมนาคร้ังน้ีไปใชห้รือปรับใชก้บังานของทุกท่านอยา่งจริงจงั และส่งผลใหง้านท่ีท าอยูมี่การ
เปล่ียนแปลงหรือใหเ้ป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ไดเ้กิดการพฒันางานข้ึนแลว้สมกบั ท่ีหน่วยงานไดใ้หก้ารสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหมี้การจดัสมัมนา 

ขา้พเจา้ ไดต้ระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ ทุกท่านมีความส าคญัต่อหน่วยงานและองคก์รของเราอยา่งยิง่ 
หวงัวา่การสมัมนาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาตน พฒันางานใหมี้   ความเจริญกา้วหนา้
ยิง่ข้ึน  ขออ านวยพรใหทุ้กท่านประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  และเดินทางกลบัโดย สวสัดิภาพ 
…………………………….. 

 
 

 
ในกรณีท่ีประธานสัมมนาไม่อาจมากล่าวปิดการสัมมนาได ้พิธีกรหรือประธานผูรั้บผดิชอบ

การจดัสัมมนา ก็อาจท าหนา้ท่ีกล่าวปิดการสัมมนาเสียเอง ซ่ึงก็ตอ้งเตรียมค ากล่าวปิดไวด้ว้ย ดงั
ตวัอยา่ง 
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ตัวอย่าง  ค ากล่าวปิดการสัมมนา 

 

12.  การประเมินผลการสัมมนา 
  การประเมินผลการสัมมนาจะมีข้ึนตั้งแต่เร่ิมการสัมมนา โดยผูด้  าเนินรายการสัมมนา

หรือฝ่ายประเมินผลการสัมมนาจะแจกแบบสอบถามพร้อมกบัแฟ้มและเอกสารประกอบการสัมมนา 
ตั้งแต่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาลงทะเบียนสัมมนา ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดป้ระเมินผลตั้งแต่

ค ากล่าวปิดการสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  ทศิทางวชิาชีพพลศึกษา 

สวสัด ีท่านสัมมนาสมาชิก ทุกท่าน 

ในท่ีสุดก็ถึงเวลาช่วงสุดทา้ยของการอภิปรายแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่านคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกนั วา่  
ส่ิงท่ีไดรั้บในวนัน้ี  ท่านวทิยากรและผูด้  าเนินรายการ ไดใ้หแ้ง่คิดท่ีมีทั้งสาระและประโยชน์อยา่งมาก เพราะนอกจาก
ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในบทบาททิศทางวชิาชีพพลศึกษาท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของคนไทยแลว้ ก็เป็นเร่ืองท่ี
น่าคิดวา่รัฐบาลไดเ้ตรียมตวั พฒันาคนใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึงและเท่าทนัเทคโนโลยตี่าง ๆ เพ่ือผลิตบุคลากร ออกสู่ชีวติการประกอบอาชีพอยา่งมีคุณภาพ   

ผูท่ี้ท าใหก้ารอภิปรายในวนัน้ีมีอรรถรส เร้าใจ ไดท้ั้งความรู้และสร้างสรรคใ์หเ้กิดแนวความคิดอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาทั้งในส่วนตน หนา้ท่ีการงาน ชีวติครอบครัวและประเทศชาติ  โดยส่วนรวม ไดแ้ก่ ท่านวทิยากรและ
ท่านผูด้  าเนินรายการท่ีอยูบ่นเวทีแห่งน้ี พวกเราซาบซ้ึงในความกรุณาและความเสียสละของท่านเป็นอยา่งยิง่ คณะ
นกัศึกษาผูจ้ดัการสมัมนาขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านไดโ้ปรดใหเ้กียรติแก่
วทิยากรและผูด้  าเนินรายการดว้ยการปรบมือ เพ่ือเป็นการขอบคุณ อีกคร้ังหน่ึง 

ในโอกาสต่อไปน้ีขอเรียนเชิญ  คณบดี  คณะครุศาสตร์  ไดโ้ปรดมอบของท่ีระลึก ใหแ้ก่ ท่านวทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุ  และท่านผูด้  าเนินรายการดว้ยค่ะ/ครับ 

 ....................................................... (ปรบมือ) 
 .......................................................  (ปรบมือ) 
 .......................................................  (ปรบมือ) 
 ....................................................... (ปรบมือ) 
 .......................................................  (ปรบมือ) 
นกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยั คณาจารย ์ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุก ๆ ท่านท่ีไดช่้วยเหลือจนงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและขอขอบคุณทุก ๆ  
ท่านท่ีท าใหก้ารสมัมนา  และมีส่วนช่วยใหง้านส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและท่ีจะลืมเสียไม่ไดคื้อ  อาจารย.์...................... ท่ีได้
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ตรงท่ีมีคุณค่ายิง่จากการท างานคร้ังน้ี การจดัสมัมนาทางวชิาการคร้ังน้ี หากมี
ส่ิงใดบกพร่อง คณะนกัศึกษาผูจ้ดัท าการสมัมนา กราบขออภยัและขอรับค าแนะน าเพ่ือแกไ้ขในโอกาสต่อไปและหวงั
วา่การสมัมนาในโอกาสต่อไป  จะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่าน อีกคร้ัง ขอขอบคุณ  ค่ะ/ครับ 
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ท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการสัมมนาในนาทีแรกทีเดียว มิใช่แจกแบบสอบถามในภายหลงั ในช่วง
ทา้ยของการสัมมนาจะท าให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาตอ้งนึกถึงสถานการณ์ยอ้นหลงัอีกทั้งอาจคอยพะวงวา่
งานสัมมนา  จะเลิกแลว้จะตอ้งรีบกลบั ท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  หากการสัมมนามีหลาย
วนับางแห่งจะแจกแบบสอบถามรายวนัทีเดียว แต่บางแห่งก็จะแจกแผน่เดียว แต่ระบุวนั  เวลาไว ้ส่ิงท่ี
ฝ่ายประเมินผลจะตอ้งระวงัก็คือจะตอ้งแจง้พิธีการล่วงหนา้ขอใหแ้จง้แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาวา่ ขอความ
กรุณาส่งแบบสอบถามใหก้บัฝ่ายประเมินผลท่ียนืประจ าอยูข่า้งหอ้งสัมมนาหรือจุดใดจุดหน่ึงของ
หอ้งสัมมนาดว้ย การเก็บรวบรวมแบบสอบถามควรเรียกเก็บก่อนท่ีจะท าการผดิสัมมนา เม่ือฝ่าย
ประเมินผลไดรั้บแบบสอบถามเรียบร้อยก็จะตอ้งรีบน าแบบสอบถามเหล่านั้นไปท าการประเมินผล
ทนัที เพื่อจะน าขอ้มูลท่ีไดม้อบใหแ้ก่เลขานุการต่อไป 

13.  หนังสือขอบคุณวทิยากร  และผู้ด าเนินรายการ 
เม่ือการสัมมนาไดส้ิ้นสุดแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตามมาและจะตอ้งรีบจดัท าก่อนอ่ืนก็คือการ

เขียนหนงัสือขอบคุณวทิยากรและผูด้  าเนินรายการ ถือวา่เป็นมารยาทอนัส าคญัท่ีพึงกระท าเป็นการให้
เกียรติ  ยกยอ่ง ทั้งยงัก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่วทิยากรและผูด้  าเนินรายการอีกดว้ย 

 13.1  ลกัษณะส าคัญของหนังสือขอบคุณวทิยากร และผู้ด าเนินรายการ 
13.1.1  เร่ือง ขอขอบคุณ 
13.1.2  เรียน (ช่ือวทิยากรและ/หรือผูด้  าเนินรายการ) 
13.1.3  เน้ือหา ประกอบไปดว้ย 

1)  อารัมภบท อา้งถึงการจดัสัมมนาท่ีมีข้ึนท่ีใดและท่านวิทยากรไดก้รุณา
ใหเ้กียรติไปอภิปราย  หรือบรรยาย 

2)  เน้ือหา ช้ีใหเ้ห็นวา่ผลของการสัมมนาท่ีจดัคร้ังน้ีไดก่้อประโยชน์
มากมายเพียงใด  ทั้งน้ีเป็นเพราะวทิยากรไดก้รุณามาใหค้วามรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ 

3)  สรุป ขอกราบขอบพระคุณหรือขอขอบพระคุณและควรแสดงวา่ใน
โอกาสต่อไปหวงัวา่จะไดรั้บความกรุณาเช่นน้ีอีก ฯลฯ 
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ตัวอย่าง  หนงัสือขอขอบคุณวทิยากร  และผูด้  าเนินรายการ 
 

 

 

 
ท่ี  ศธ0545.17/              คณะครุศาสตร์   

   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 ถนนจิระ  อ าเภอเมือง 
 จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000             

                10  กนัยายน  25……… 

เร่ือง  ขอขอบคุณ 

เรียน   

อา้งถึง  หนงัสือท่ี  ศธ 0545.17 /  ลงวนัท่ี  2  กรกฎาคม  25….. 

ตามหนงัสือท่ีอา้งถึงนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ไดจ้ดัใหมี้
การสมัมนาวชิาการเร่ือง “ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา” ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 25…..   เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ หอ้งประชุมพทุธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ความละเอียดแจง้แลว้นั้น 

บดัน้ีการสมัมนาดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการบรรยายหวัขอ้
ดงักล่าวทางดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชนต์่อผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นอยา่งมาก คณะฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านมา 
ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (ดร.พชันี  กลุฑานนัท)์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์   

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์    
 
ส านกังานเลขานุการคณะ ฯ   
โทร.  0-4461-1221  ต่อ 112 
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14.  เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา 
 หลงัจากสัมมนาไดเ้สร็จส้ินแลว้  นอกจากจะตอ้งรีบจดัท าหนงัสือขอบคุณวทิยากรและ

ผูด้  าเนินรายการแลว้ ส่ิงท่ีฝ่ายเลขานุการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งจดัท าต่อไป อนัเป็นการปิด
ทา้ยการสัมมนาท่ีสมบูรณ์แบบก็คือ การจดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา 

 การจดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา จะเป็นการรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นมี
สาระ ส าคญัท่ีท าใหม้องเห็นวา่ การจดัสัมมนาไดด้ าเนินการมาในรูปแบบใดบา้งตั้งแต่ตน้จนจบ    การ
สัมมนา ดงันั้นเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา จึงประกอบไปดว้ยเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 1.  โครงการสัมมนา 
 2.  ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
 3.  รายงานการสัมมนา โดยวิธีการถอดเทปจากสัมมนา  (เป็นรายงานท่ีเก็บรายละเอียด

ของการสัมมนา  น ามาเรียบเรียงถอ้ยค าใหเ้ขา้ใจง่ายชดัเจน แต่มิไดเ้ปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของ
วทิยากรและผูด้  าเนินรายการ) 

 4.  ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
 5.  ภาคผนวก 
  5.1  ประวติัวทิยากร 
  5.2  หนงัสือเชิญวทิยากร 
  5.3  หนงัสือเชิญประธานเปิดการสัมมนา 
  5.4  หนงัสือเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
  5.5  แผนปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ  
  5.6  งบดุล  หรือบญัชีแสดงรายการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากสัมมนา 
  5.7  ผลการประเมินการจดัสัมมนา  ฯลฯ 
 เม่ือจดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาออกมาเป็นรูปเล่มแลว้ ก็ควรจะจดัส่งไป    

ใหว้ทิยากร ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาและหากเป็นไปไดค้วรแจกแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสัมมนา 
รวมทั้งห้องสมุดของโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั  ส านกัวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ  
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ลของการสัมมนามิไดห้ยดุอยูแ่ค่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
เท่านั้น แต่จะไดเ้ผยแพร่ต่อไปอยา่งกวา้งขวางสามารถน าไปอา้งอิงหรือน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้

 ประโยชน์ของการจดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา  มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนา ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 2.  เป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นดา้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้และเพิ่มเติม

วสิัยทศัน์ใหก้วา้งไกล 



145 

 3.  เผยแพร่แนวทางความคิดหนทางแกไ้ขอนัเป็นประโยชน์ต่อทั้งการศึกษาและสังคม
โดยส่วนรวม ฯลฯ 

 4.  เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของหน่วยงานท่ีจดัสัมมนา 
 การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมมนานบัวา่มีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ท่ีฝ่าย

เลขานุการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย จะตอ้งเตรียมการไวเ้สียแต่เน่ิน ๆ เพื่อวา่เม่ือใกลถึ้งวนัสัมมนา
หรือถึงวนัสัมมนาจะไดไ้ม่ยุง่ยาก หรือท างานดว้ยความฉุกละหุกซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดได ้

จะเห็นไดว้า่ เฉพาะในเร่ืองของการเขียนหนงัสือหรือเอกสารมิใช่เร่ืองท่ีเขียนไดง่้าย          
ส่ิงส าคญัท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ 

-  ความสุภาพ 
-  ใชถ้อ้ยค าสละสลวย กะทดัรัด ชดัเจน 
-  เน้ือหาสาระเขา้ใจง่าย ตรงประเด็น 
-  มีขอ้มูลครบ ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการ 
-  ตวัสะกดถูกตอ้ง 
-  สะอาด  ใชก้ระดาษเน้ือดี 
-  รูปเล่ม  (ถา้เป็นเล่ม) ทนัสมยั น่าอ่าน กะทดัรัด น่าสนใจ ควรมีภาพประกอบ 
-  ค านึงถึงผูอ่้าน 
เม่ือเขียนเสร็จทุกคร้ัง ผูเ้ขียนควรอ่านทบทวนให้ดีและลองพิจารณาดูวา่ หากเราเป็นผูอ่้าน

เอกสารเหล่าน้ีแลว้ จะมีความเขา้ใจตามหลกัการขา้งตน้หรือไม่และจงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม      
อนัเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บังานสัมมนา  มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 

สรุป 
การสัมมนาไดจ้ดัแบ่งรูปแบบของการเรียนรู้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การสอนใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองของสัมมนาและการจดัสัมมนา ในการเตรียมการส าหรับการจดัสัมมนาแต่ละคร้ัง 
ควรจดัใหมี้การประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ส่ิงส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีถือเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้ง
จดัท าก็คือ “เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม” 

การจดัท าเอกสารต่าง ๆ จดัเป็นขบวนการหน่ึงของงานสารบรรณ จึงควรจะไดศึ้กษาท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบของการเขียนเอกสาร เพื่อจะสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าเป็น
พื้นฐานการเขียน  อนัจะท าท าใหเ้กิดทกัษะในการใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบักาลเทศะและ
รูปแบบของการเขียน 
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การจดัท าเอกสารการสัมมนา เป็นความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัสัมมนา  โดยฝ่าย
เลขานุการหรือฝ่ายท่ีไดรั้บมอบหมาย จะตอ้งด าเนินการใหพ้ร้อมก่อนการสัมมนา ไดแ้ก่  การเขียน 
จ าเป็นจะตอ้งมีความละเอียดอ่อนในการเขียน และค านึงถึงผูอ่้านเสมอ มีการทบทวน การเขียน 
พิจารณาใหเ้หมาะสม แกไ้ขใหถู้กตอ้ง เช่น ใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพสละสลวย สั้น กะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย ตรงประเด็นขอ้มูลครบ ครอบคลุมหวัขอ้การสัมมนา สะกดตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง    มีรูปเล่มทนัสมยั 
น่าอ่าน กะทดัรัด น่าสนใจ มีภาพประกอบ ฯลฯ 
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ค าถามท้ายบท 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 1.  การจดัเอกสารส าหรับการสัมมนาเป็นหนา้ท่ีของใคร อะไรบา้ง 
 2.  เป้าหมายดา้นคุณภาพหมายถึงอะไร 
 3.  โครงการสัมมนาหมายถึงอะไร 
 4.  การติดตามประเมินผลมีวิธีการใดบา้ง 
 5.  ใครคือผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 6.  การจดัสถานท่ีสัมมนาควรค านึงถึงเร่ืองใดบา้ง 
 7.  การประเมินผลสัมมนาเร่ิมประเมินผลเม่ือไร 
 8.  แผนปฏิบติังานหมายถึงอะไร 
 9.  ระยะเวลาด าเนินการงานใชเ้วลานานเท่าไร 
 10.  หนงัสือขออนุมติังบประมาณถา้เป็นหนงัสือราชการควรใชก้ระดาษใด 
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