
เรื่อง ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบั 
 การสมัมนา(Seminar) 

อาจารยก์ญัณฏัฐ ์สุรยินัต ์ 

สาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ คณะบรหิารธุรกจิ 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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คะแนน 

สอบกลางภาค 30 คะแนน  

สอบปลายภาค 30 คะแนน 

คะแนนเก็บ  40 คะแนน 
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หวัขอ้การเรยีน 

ความหมายของการสมัมนา 

ประวตัคิวามเป็นมาของการสมัมนา 

ความส าคญัของการสมัมนา 

ประโยชนข์องการสมัมนา 

วตัถปุระสงคข์องการสมัมนาและเป้าหมายการสมัมนา 

องคป์ระกอบของการสมัมนา 
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ความหมายของการสมัมนา 

 การสมัมนา คอื สถานการณก์ารประชมุกลุม่บคุคลทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ และความสนใจประสบการณใ์นงานวชิาชพีเดยีวกนั 

หรอื วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั 
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ความหมายของการสมัมนา (ต่อ) 

เพือ่การศึกษาคน้ควา้เรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วมกนั  

ส ารวจ เรยีนรู ้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  

วเิคราะหป์ญัหาและหาแนวทางแกป้ญัหาทีพ่บอยู่อย่าง

เป็นระบบ  

โดยค านึงถงึบทบาทการของการมสี่วนร่วมจากทกุส่วน

ตามหลกัการประชาธปิไตยภายใตเ้วลาทีเ่หมาะสม  
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ตวัอย่างงาน สมัมนา ในแบบต่างๆ  
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“Affiliate Marketing 2012” ครัง้ที ่2 

 บรษิทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) และ 96.5 FM คลื่นความคดิ จบัมอืกนัจดังานสมัมนา “พลกิ

เกมสก์ารตลาดออนไลน์ Affiliate Marketing” ขึ้นเป็นครัง้ที ่2 เพือ่เปิดมติธุิรกจิ 
e-commerce ดว้ยการตลาดออนไลนรู์ปแบบใหม ่ที ่โดย คณุวรวฒุ ิอุน่ใจ ประธาน

กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน), อาจารยธ์นัยวชัร ์ไชย

ตระกูลชยั กูรูการตลาดมอืทองของประเทศไทย และคณุปภาดา อมรนุรตัน์กลุ กรรมการสมาคมผูดู้แล

เวบ็ไทย www.webmaster.or.th ด าเนินรายการโดย คณุบุม๋ ปนดัดา วงษผู์ด้ี ใน

วนัที ่26 เมษายน 2555 ณ โรงภาพยนตรส์ยามภาวลยั รอยลั แกรนดเ์ธยีรเ์ตอร ์ช ัน้ 6 สยามพารากอน 

ตัง้แต่เวลา 13.00 – 16.30 น. สนใจส ารองทีน่ ัง่ฟรเีพือ่เขา้ร่วมงานไดท้ี ่Trendyday 
Affiliate โทร. 02-739-5678 หรอื www.trendyday.com 
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งานสมัมนานิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  
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http://www.decc.or.th/content.php?id=11
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งานสมัมนานิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

  

ภายในงานสมัมนาไดม้กีารน าผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณท์างดา้น CAE โดย รศ.ดร.วโิรจน ์ลิม่ตระการ 
ผูอ้  านวยการศูนยบ์รกิารปรกึษาการออกแบบและวศิวกรรม (DECC) ทีน่ าเสนอผลงานการวเิคราะหท์ี่
เป็นประโยชนต่์อการแกป้ญัหาและการบ ารุงรกัษาเพือ่ลดภาระตน้ทนุของภาคอตุสาหกรรมไทย และจาก

หน่วยงานภาคเอกชน โดย คุณณฏัฐพืชิยั จงวตันา กรรมการผูจ้ดัการ Lock-N-Stitch และ คุณ
พงศส์ทิธิ์ อจัฉรยิบด ีวศิวกร/ผูเ้ชี่ยวชาญ จาก Alliance Service Technology ที่
น าเสนอเทคโนโลยเีพือ่การบ ารุงรกัษาดา้นอตุสาหกรรม และการวเิคราะหด์ว้ย CAE  

     รวมไปถงึหน่วยงานของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ทีจ่ะสนบัสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย (ITAP) จากคุณนิรนัดร ์นิเวศไชยนย์นัตร ์และ สทิธปิระโยชนต่์าง 
การสนบัสนุน การส่งเสรมิการลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน จากคุณสนดั วงศท์วทีอง  

   โดยวตัถปุระสงคใ์นการจดังานสมัมนาครัง้นี้  เพือ่ใหภ้าคอตุสาหกรรมไทยไดร้บัทราบถงึเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้ไป

ช่วยแกป้ญัหาทีเ่กดิขึ้นกบักระบวนการผลติและการออกแบบ ทีช่่วยลดระยะเวลา ตน้ทนุ และช่วยเพิม่

ศกัยภาพในการผลติใหเ้พิม่มากขึ้น รวมไปถงึการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นการลงทนุในดา้นต่าง 

ๆ  
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ประวตัคิวามเป็นมาของการสมัมนา 
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ประวตัิความเป็นมาของการสมัมนา 

 

สมัมนา ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ Seminar มีรากศพัทม์าจากค า
วา่ Seminarian  

เกิดจากสถาบนันกับวชในศาสนาคริสต ์ 
    ท าหนา้ท่ีผลิตครูสอนศาสนา 
การสอนของสถาบนันกับวชจะมีรูปแบบการสอนท่ีใหอิ้สระแก่
ผูเ้รียนดา้นการคิดคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  
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ปี ค.ศ. 1694 เกิด การสอนสมัมนาเร่ิมตน้คร้ังแรกท่ี
University of Halle ประเทศเยอรมนี 
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ปี ค.ศ. 1869 Charles Kendel Adams  ไดท้ดลองใชก้าร
สอนสมัมนากบันกัศึกษาวชิาประวติัศาสตร์ 
 ณ มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐ  
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ต่อจากนั้นเป็นตน้มาการสอนสมัมนากไ็ดแ้พร่หลายมาก
ข้ึนโดยเฉพาะมหาวทิยาลยั John Hopkins ปี ค.ศ. 1875 
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ความส าคญัของการสมัมนา 

   ปัจจุบนัสงัคมโลก เตม็ไปดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร(Information 
Society) และเป็นยคุท่ีเรียกวา่"โลกาภิวฒัน์" (Globalization) ซึง่
หมายความวา่ เป็นโลกของการตดิต่อสือ่สารทีไ่รพ้รมแดน  
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ความส าคญัของการสมัมนา(ต่อ) 

ทัง้นี้ เพราะเทคโนโลยกีารตดิต่อสือ่สารจะมคีวามทนัสมยั กา้วหนา้ 

สามารถตดิต่อสือ่สารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามคลอ่งตวัสูง 
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ความส าคญัของการสมัมนา(ต่อ) 

ดงันัน้ ธุรกจิใดทีม่ขีอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นจรงิอยู่ในมอืมากเท่าใด  

ธุรกจินัน้ก็มโีอกาสทีจ่ะพฒันาตวัเองใหเ้จรญิรุดหนา้ยิง่ๆขึ้น 
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ความส าคญัของการสมัมนา(ต่อ) 

ดงันัน้องคก์รธุรกจิจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งขวนขวายใน

การแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร เพือ่ส่งผลต่อการพฒันาธุรกจิ 

 หนึ่งในวธิกีารนัน้ก็คอื "การจดัสมัมนา" ซึง่เป็นส่วนหนึ่งทีอ่งคก์ร

ธุรกจิท ัง้ในและต่างประเทศ โดยองคก์รต่างมองเหน็ความส าคญัที่

หน่วยงานจะตอ้งจดัใหม้ขีึ้น 

ท ัง้นี้  เพือ่เป็น การพฒันาบคุลากร พฒันางาน และทรพัยากรอืน่ๆ

ของหน่วยงานใหม้ปีระสทิธิภาพ สูงสุด 
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ประโยชนข์องการสมัมนา  

1. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดร้บัความรูใ้หม ่เสรมิ

แนวความคดิและไดเ้พิม่ทกัษะประสบการณใ์นการ

ประกอบอาชพีเพิม่ขึ้น  
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ) 

2. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาได้
ขอ้เสนอแนะหรือแนวทาง
ในการแกปั้ญหาต่างๆเพ่ิม
มากข้ึนเป็นการร่วมกนั
แกป้ญัหาโดยผนึกความคดิ 

ความรูแ้ละประสบการณข์อง

คนหลายคนเขา้ดว้ยกนั ซึง่

ย่อมไดผ้ลดกีวา่คนๆเดยีว 

และเป็นการชกัจูงใหห้ลายคน

เขา้มามสี่วนร่วมในการ

รบัผดิชอบ 

22 



ตวัอย่างโครงการสมัมนา 

 สมัมนาวชิาการ “แนวทางการป้องกนัน ้าทว่มส าหรบับา้นพกัอาศยัในอนาคต การยกบา้น

แกป้ญัหาน ้าท่วมไดจ้รงิหรอื?” 21 มค 55  

 วนัเสารท์ี ่21 มกราคม พ.ศ. 2555 

 ณ หอ้ง S-103 อาคารบร. 5 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมธ.ศูนยร์งัสติ 
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08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น. – 12.00 น. แนวทางการป้องกนัน า้ท่วมในอนาคต

ส าหรบัชมุชนและหมูบ่า้น  

การตรวจบา้นหลงัน า้ลด การซ่อมแซม 

วธิกีารยกบา้น  

โดย อาจารยธ์เนศ วรีะศิร ิ

13.00 น. – 16.00 น. ใหค้ าปรกึษา – ซกัถามปญัหาเรื่องบา้น 
เป็นรายบคุคล  

โดย วศิวกรอาสา 



ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ) 

3.ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดรั้บความรู้ ไดแ้นวคิดจากการ
สมัมนา สามารถน ามาปรับใชใ้นการท างานและปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

4. ไดรั้บแนวทางในการแกไ้ข ปัญหาร่วมกนั โดยใชค้วามคิด
อยา่งมีเหตุผล 
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IDEA !! 
How 
to?  



ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ) 

5. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนามปีฏสิมัพนัธต่์อกนัและกนัดมีากยิง่ขึ้น ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิความคดิทีจ่ะ
ปฏบิตังิานร่วมกนั  
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ) 

  6. การสมัมนาช่วยแบง่เบาภาระการปฏบิตังิานของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมสมัมนาเขา้ใจถงึวธิกีารปฏบิตังิานตลอดจน

ปญัหาต่างๆ และเขา้ใจวธิกีารแกไ้ขปรบัปรุง 
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ตวัอย่างโครงการสมัมนา 

 โครงการสมัมนาเรื่อง ปญัหาและการป้องกนัการประสบอนัตรายจากการท างานและ

จติส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างาน  

 

รายละเอยีดโครงการ นางลดัดา ต ัง้จนิตนา สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตราด 

เป็นประธานพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิความรูส้ทิธแิรงงานแก่นายจา้ง ลูกจา้ง เมือ่วนัที ่

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และบรรยายพเิศษหวัขอ้เรื่อง ปญัหาและการป้องกนัการ

ประสบอนัตรายจากการท างานและจติส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างาน ผูเ้ขา้รบั

การอบรมประกอบดว้ย นายจา้ง พนกังานลูกจา้ง และตวัแทนหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 

จ านวน ๗๐ คนนาสง่เสรมิความรูส้ทิธิแรงงานแกน่ายจา้ง ลูกจา้ง 
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ภาพบรรยากาศการสมัมนา 
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ)  

7.ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้สดงความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการ
สมัมนาเป็นประโยชนแ์ก่บคุคลและสถาบนัต่างๆ  
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ)  

8. ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาเกดิความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์เป็นผลท า
ใหม้แีรงบนัดาลใจมุง่พฒันากจิกรรมอนัดงีามในสงัคม 
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ)  
9. สามารถสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอเพือ่นร่วมงาน มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีมนี า้ใจ ร่วมมอื 

ร่วมแรง ร่วมใจ ในการท างาน สามารถท างานเป็นทมีไดอ้ย่างด ี 
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ประโยชนข์องการสมัมนา (ต่อ)  
10. เกดิความกระตอืรอืรน้ กลา้คดิกลา้ตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัยอมรบัความ

คดิเหน็ของผูอ้ืน่ รูจ้กัใชดุ้ลยพนิิจวเิคราะหป์ญัหา สามารถแกไ้ขปญัหาในการท างานได ้

เป็นอย่างด ี 

32 



วตัถปุระสงคข์องการสมัมนาและเป้าหมายการสมัมนา 

 

1.เพือ่เพิม่พูนและเตมิเต็มความรูค้วามสามารถ ทกัษะประสบการณด์า้นวชิาการหรอืดา้นวชิาชพี
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาโดยตรง 

2. เพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหวา่งกนัและกนัของผูเ้ขา่ร่วมสมัมนา กบัวทิยากร ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ในเรื่องหรอืสาขาวชิาเฉพาะทางนัน้ๆ 

3. เพือ่คน้หาค าตอบ วธิกีารแกป้ญัหาหรอืแนวทางการแกป้ญัหาในทางปฏบิตัร่ิวมกนั  

4. เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางสรุป ประกอบการตดัสนิใจ หรอืหาแนวทางแกป้ญัหา หรอืก าหนดนโยบาย
ของหน่วยงาน   

5. เพือ่สรา้งความตระหนกั หรอืกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมา น าหลกัการวธิกีารเรยีนรู ้หรอื แนวทาง
ปฏบิตัไิปใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อหนา้ทีแ่ละภาระงานทีป่ฏบิตัหิรอืรบัผดิชอบต่อไป 
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องคป์ระกอบของการสมัมนา 

  การสมัมนาเป็นวธิกีารประชมุ และการสอน ทีม่กีลุม่บคุคลมาร่วมแสดงความคดิเหน็

โดยใชห้ลกัการ เหตผุล ประสบการณ ์ และความรูต่้างๆ น ามาเสนอแนะแลกเปลีย่น

เพิม่พนูหาประโยชนร่์วมกนัในการแกป้ญัหานัน้ๆ ใหส้  าเรจ็ลลุว่งดว้ยด ีหรอืน าแนวทางที่

ไดร้บัจากการสมัมนาไปปรบัปรุงแกไ้ข พฒันาการด าเนินงานการสมัมนาแต่คร ัง้มี

องคป์ระกอบทีส่  าคญั 5 ดา้น ดงันี้ 
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องคป์ระกอบของการสมัมนา(ต่อ) 

1. องคป์ระกอบดา้นเนื้อหา  

2. องคป์ระกอบดา้นบคุลากร  

3. องคป์ระกอบดา้นสถานที ่ 

4. องคป์ระกอบดา้นเวลา 

5. องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ 
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1.1 องคป์ระกอบดา้นเนื้อหา 

       องคป์ระกอบดา้นเนื้อหา  ไดแ้ก่ สาระของเรื่องราว

ทีน่ ามาจดัล  าดบัก่อนหลงัอย่างเป็นระบบ

ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 
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1.1 ช่ือเร่ือง หรือช่ือโครงการ 
 

  ชื่อเรื่อง หรอืชื่อโครงการทีน่ ามาจดัสมัมนา ควรจะพจิารณาวา่จะเลอืก

เรื่องอะไร ทีจ่ะน ามาจดัแลว้ไดร้บัประโยชนค์ุม้ค่า 

  สิง่ทีค่วรค านึงถงึในการพจิารณาเกี่ยวกบั ช่ือเรื่อง ไดแ้ก่ 

 1.1.1 ควรเป็นเรื่องทีต่อ้งการศึกษาปญัหา หาแนวทางแกไ้ขทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน 
หรอื เรื่องทีก่  าลงัศึกษาอยู่และเป็นเรื่องทีต่นเองถนนั รูแ้จง้ รูล้กึซึ้งเป็นอย่างด ี 

 1.1.2 มคีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวการณป์จัจบุนั  

  1.1.3 สามารถก าหนดปญัหา หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ 

  1.1.4 เป็นเรื่องทีไ่มก่วา้ง ไมแ่คบจนเกนิไป ควรเป็นเรื่องทีม่ขีอบเขตเฉพาะเรื่อง 
สามารถก าหนดปญัหา และแนวทางการด าเนินการจดัสมัมนาไดอ้ย่างชดัเจน  
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1.1.1 ควรเป็นเรื่องทีต่อ้งการศึกษาปญัหา เพือ่หาแนว
ทางแกไ้ขทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน หรอื เรื่องทีก่  าลงัศึกษาอยู่และ

เป็นเรื่องทีต่นเองถนนั รูแ้จง้ รูล้กึซึ้งเป็นอย่างด ี

38 

ตวัอย่างเช่น  

การสมัมนาเรื่อง “การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างคอมพวิเตอรใ์นการท างาน” 

การสมัมนาเรื่อง “ประโยชนแ์ละโทษของการใชเ้ทคโนโลย”ี 



1.1.2 มคีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวการณป์จัจบุนั 
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ตอ้งส ารวจความตอ้งการของสถานการณ์ใน

ปจัจุบนั ว่า ปจัจุบนัน้ีความตอ้งการในการ

พฒันาความรูข้องผูค้นสว่นใหญ่ตอ้งการอะไร  



องคป์ระกอบของการสมัมนา(ต่อ) 

2. องคป์ระกอบดา้นบคุลากร หมายถงึ บคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการจดัสมัมนาแต่ละครัง้ โดยจะมบีคุลากร ดงัต่อไปนี้ 

  2.1 บคุลากรฝ่ายจดัสมัมนา หรอืคณะกรรมการ
จดัสมัมนา 

  2.2 วทิยากร  

  2.3 ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
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2.1 บคุลากรฝ่ายจดัสมัมนา หรือคณะกรรมการจดัสมัมนา 
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2.2 วทิยากร  
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2.3ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
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องคป์ระกอบของการสมัมนา(ต่อ) 

3. องคป์ระกอบดา้นสถานที ่คอื สถานที ่เครื่องมอื หรอือปุกรณต่์างๆ ทีใ่ชจ้ดั
สมัมนา ในแต่ละครัง้ของการจดัสมัมนาควรมดีงันี้ 

  3.1 หอ้งประชมุขนาดใหญ่  

  3.2 หอ้งประชมุขนาดกลาง หรอืขนาดเลก็  

  3.3 หอ้งรบัรอง  

  3.4 หอ้งรบัประทานอาหารวา่งมมุพกัผ่อนนอกหอ้ง 

  3.5  หอ้งรบัประทานอาหาร 

  3.6 อปุกรณโ์สตทศันูปกรณ์ 

  3.7 อปุกรณเ์ครื่องมอื  

  3.8 อปุกรณด์า้นเครื่องเขยีนเครื่องใชส้  านกังาน  
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องคป์ระกอบของการสมัมนา(ต่อ) 

4. องคป์ระกอบดา้นเวลา 

 การก าหนดวนัเวลาส าหรบัการสมัมนา เป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญั 

ผูจ้ดัการสมัมนาควรวางแผนใหด้ใีนการก าหนดวนัเวลาใด 

เพือ่ใหก้ารด าเนินการทีเ่หมาะสมและเกดิความสุขกบัทกุฝ่าย ซึง่

การก าหนดวนัเวลาควรค านึงถงึเรื่องต่อไปนี้ 

  4.1 ระยะเวลาส าหรบัการเตรยีมการ  

  4.2 การเชญิวทิยากร  

  4.3 วนั เวลา ทีใ่ชใ้นการสมัมนา 
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องคป์ระกอบของการสมัมนา(ต่อ) 

5. องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ  

  การด าเนินงานจดัสมัมนามค่ีาใชจ่้ายเกี่ยวกบัการด าเนินงานค่อนขา้งมาก      คณะผู ้

ด าเนินงานจดัสมัมนาตอ้งวางแผนงานดา้นค่าใชจ่้าย ใหม้คีวามรอบคอบ ขอ้ควรค านึงถงึในการ

จดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัสมัมนา ไดแ้ก่ 

  5.1 จดัประมาณการค่าใชจ่้าย  

  5.2 ค่าใชจ่้ายต่างๆ เกี่ยวกบัวสัดุอปุกรณท์ีจ่  าเป็นตอ้งจดัซื้อ 
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5. องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (ต่อ) 

 5.3 จดัท างบประมาณรวม 

   5.3.1 จดัประชมุแต่ละฝ่ายทีร่บัผดิชอบ 

   5.3.2 เมือ่งบประมาณของแต่ละฝ่ายไดร้บั
การเหน็ชอบแลว้ตอ้งน างบค่าใชจ่้ายของแต่ละฝ่ายมาลงใน

โครงการ  

   5.3.3 อาจแนบรายละเอยีดค่าใชจ่้ายของแต่
ละฝ่ายไปพรอ้มโครงการ เพือ่ใหฝ่้ายบรหิาร หรอืผูบ้งัคบับญัชา

พจิารณาอนุมตั ิ 
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กระบวนการสมัมนาทางวชิาชพี  

กระบวนการ หรอื ข ัน้ตอนการสมัมนาทางวชิาชพี

ประกอบไปดว้ย 3 ข ัน้ตอนหลกัๆ คอื  

  1. ข ัน้เตรยีมการก่อนการสมัมนา 

  2. ข ัน้ด าเนินการระหวา่งสมัมนา  

  3. ข ัน้ประเมนิผลหลงัการสมัมนา 

    

49 



1. ขัน้เตรยีมการกอ่นการสมัมนา 
 
1.1 จดัท าโครงการสมัมนาน าเสนอครูผูส้อน หรอื
ผูบ้งัคบับญัชาเพือ่พจิารณาอนุมตัโิครงการ 

1.2 รวบรวมขอ้มลู เนื้อหาของเรื่องทีเ่สนอในรูปโครงการ
สมัมนา น ามาวเิคราะหก์รอบของเน้ือหา เพือ่จดัท าตารางการ

สมัมนา 

1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการสมัมนา 

1.4 จดัท าตารางสมัมนา และเตรยีมเอกสารประกอบการ
สมัมนา 
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1. ข ัน้เตรยีมการก่อนการสมัมนา(ต่อ) 

1.5 ประชาสมัพนัธเ์รื่องโครงการสมัมนาใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ 

1.6 จดัท าแฟ้มประวตั ิแบบลงทะเบยีนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา 

1.7 ท าหนงัสอืแจง้หน่วยงาน องคก์าร หรอืสถาบนัการศึกษา 
พจิารณาบคุลากร เขา้ร่วมการสมัมนาโดยแจง้คุณสมบตัขิอง

ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาพรอ้มท ัง้ส่งรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ

สมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธง์านสมัมนาไปพรอ้มกนัทเีดยีว 
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1. ข ัน้เตรยีมการก่อนการสมัมนา(ต่อ) 

1.8 ท าหนงัสอืแจง้ชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้ร่วมสมัมนาให ้
หน่วยงานองคก์รหรอืสถาบนัการศึกษา และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจะตอ้ง

ทราบและเอกสารทีจ่  าเป็น 

1.9 เกี่ยวกบัวทิยากร ท ารายละเอยีดเกี่ยวกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาท าการ
ตดิต่อวทิยากรอย่างไมเ่ป็นทางการก่อนโดยแจง้วตัถปุระสงคข์อง

หลกัสูตร หวัขอ้เรื่อง ขอบเขต ของหวัขอ้บรรยาย ตลอดจนให ้

รายละเอยีดอืน่ๆ พรอ้มสอบถามความตอ้งการวทิยากรดา้นต่างๆ 
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1. ขัน้เตรยีมการกอ่นการสมัมนา(ต่อ) 

1.10 เตรยีมเอกสารและสถานที ่ 

เตรยีมแฟ้ม เพือ่แจกผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา โดยภายในแฟ้มควรม ี 

•  ตวัโครงการสมัมนา 

•  ตารางการสมัมนา  

• คู่มอืการสมัมนา  

• รายชื่อผูเ้ขา้รบัการสมัมนา 

•  รายชื่อผูเ้ขา้รบัการสมัมนา 

•  เอกสารประกอบการสมัมนา 

•  กระดาษเปลา่ ส าหรบัใชบ้นัทกึสาระความรูจ้ากวทิยากร 
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1.10 เตรียมเอกสารและสถานท่ี (ต่อ) 
 

• เตรยีมแฟ้มลงทะเบยีน  

• เตรยีมเครื่องมอืการประเมนิผล  

• การออกกแบบประกาศนียบตัรและจดัพมิพ ์ 

• เตรยีมจดัเครื่องดืม่ส  าหรบัผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา  

• วางแผนการใชส้ถานทีใ่นการสมัมนา 

•  การจดัหอ้ง และการเตรยีมเครื่องโสตทศันูปกรณท์ีจ่ะใชใ้นแต่ละวนั 

•  จดัท าป้ายชื่อโครงการสมัมนา ป้ายชื่อวทิยากร ป้ายชื่อผูร้บัการสมัมนา ป้ายชื่อ

บอกทางไปสู่หอ้ง สมัมนา ป้ายลงทะเบยีน  ป้ายอืน่ๆ ทีพ่จิารณาวา่มคีวามจ าเป็น  
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1.10 เตรยีมเอกสารและสถานที ่(ต่อ) 

 

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของสถานทีส่มัมนา 

 โตะ๊ลงทะเบยีนตลอดจนอปุกรณต่์างๆ  

ชดุรบัแขก โตะ๊หมูบู่ชา แจกนั ช่อไมป้ระดบั ใหพ้รอ้มก่อน

วนัเปิดและตรวจสอบความถกูตอ้งของชื่อเรื่อง วนั เวลา 

สถานที ่ตามทีร่ะบไุวบ้นฉากหลงัของเวทสีมัมนา   

 

55 



1. ข ัน้เตรยีมการก่อนการสมัมนา(ต่อ) 

1.11 เกี่ยวกบัพธิเีปิดและปิดการสมัมนา 

เตรยีมแผนปฏบิตังิานในพธิเีปิดและพธิเีปิดการประชมุ สมัมนา 

โดยแจง้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งเตรยีมการส าหรบัพธิเีปิด-ปิด  

 โดยร่างค ากล่าวรายงาน  และค ากลา่วเปิด-ปิด  

จดัท าหนงัสอืเชญิประธานการสมัมนาพรอ้มกบัแจง้ก าหนดการ 

ท าหนงัสอืเชญิวทิยากร และแขกผูม้เีกยีรต ิหรอืคณะครู-
อาจารยม์าร่วมงานสมัมนา ซึง่จะช่วยเสรมิใหง้านสมัมนามคีุณค่า

มากขึ้น  
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2.ข ัน้ตอนการด าเนินการระหว่างการสมัมนา 

2.1 จดัแฟ้มเซน็ชื่อ  

2.2 ชี้แจงก าหนดการสมัมนา 

2.3  แจกเอกสารทีม่ใีหก้บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาแต่ละคน  

2.4 ตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกต่างๆ เตรยีมทีพ่กั ชี้แจง  

แนะน าวธิใีชอ้ปุกรณ ์เครื่องมอืต่างๆ ตามทีว่ทิยากรตอ้งการ  

แนะน าวทิยากร และขอบคุณวทิยากรเมือ่การสมัมนาจบลง 
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2.ข ัน้ตอนการด าเนินการระหว่างการสมัมนา (ต่อ) 

2.6 อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา และคอยควบคุม
เวลาใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ  

2.7 จดัของสมัมนาขอบคุณวทิยากรหลงัเสรจ็การบรรยาย เพือ่เป็นการ
ขอบคุณวทิยากรดงัไดแ้สดงภาพการมอบของสมัมนาคุณแก่วทิยากร

หลงัเสรจ็การบรรยาย 
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2.ข ัน้ตอนการด าเนินการระหวา่งการสมัมนา (ต่อ) 

2.8 การแบ่งกลุม่ย่อย การจดัประชมุกลุม่ย่อย เพือ่ศึกษาวเิคราะห ์สรุป
ประเดน็และขอ้เสนอแนะ วธิกีารแกป้ญัหา หรอืแนวทางในการแกป้ญัหา

ต่างๆ ของกลุม่ จากนัน้จงึประชมุรวมเพือ่รายงานผลการประชมุ พรอ้มท ัง้

แนวทางในการแกป้ญัหาของแต่ละกลุม่ย่อย อภปิรายผลทัว่ไป และ

ประเมนิผลการสมัมนา  

2.9 พธิปิีดการสมัมนา ประธานเป็นผูก้ลา่วปิดการสมัมนา โดยการกลา่ว
แสดงความยนิดทีีก่ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จดว้ยด ีเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีต่ ัง้ไว ้กลา่วชื่นชมในความสามคัค ีชื่นชมในการมสี่วนร่วมกบั

ทกุๆ ฝ่าย  
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3. ข ัน้ประเมนิผลหลงัการสมัมนา 
 

3.1 วิเคราะห์ประเมินผลการสมัมนา 
3.2 รายงานผลการสมัมนาต่อผูบ้งัคบับญัชา 
3.3 ด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณค่าใชจ่้ายอ่ืนๆให้
เรียบร้อย  

3.4 วิเคราะห์และติดตามผลการสมัมนา  
 

60 



บคุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสมัมนา 

61 

1. ประธาน  

2 รองประธาน  

3. เลขานุการ 

4. ผูช่้วยเลขานุการ  

5. ฝ่ายทะเบยีน 

 

 

6. ฝ่ายเอกสาร  

7. ฝ่ายสถานที ่ 

8. ฝ่ายสวสัดกิาร  

9. ฝ่ายเหรญัญกิ 

10 ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

11 วทิยาการ  

 



หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา  
การก าหนดภาระหนา้ทีใ่หก้บับคุลากรในการจดัสมัมนา มดีงัต่อไปนี้ 

1.ประธาน ผูท้  าหนา้ทีป่ระธานในการจดัสมัมนา 
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หนา้ที่ของ ประธาน  

 
ท าหนา้ทีอ่  านวยการจดัสมัมนา เช่น 

สรรหากรรมการแต่ละฝ่าย  

ควบคุม ตดิตาม ประสานงาน กบัแต่ละฝ่าย  

วางแผน ด าเนินการ จดัท าโครงการร่วมกบัฝ่ายต่างๆ  

ใหค้ าปรกึษา ช่วยเหลอื สนบัสนุนแต่ละฝ่าย  

วเิคราะหป์ญัหา หาแนวทางแกไ้ข  

ด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการ 
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ประธานควรมบีคุลกิภาพอย่างไร  

 ประธานควรมบีคุลกิภาพ ทีด่ ีคอืบคุลกิภาพทีแ่สดงออกมาทางร่างการและสุขภาพจติ   

 แต่งการทีสุ่ภาพ  ภมูฐิาน  - มคีวามม ัน่คงในอารมณ ์ 

 กรยิาท่าทางดูด ี   - สุขมุรอบคอบ รกัษาค าพูด  

 พูดจาสุภาพ น่าเชื่อถอื   - มคีวามรบัผดิชอบสูง 

 หนา้ตายิ้มแยม้แจ่มใสเสมอ   - มคีวามอดทนอดกล ัน้ 

 มคีวามม ัน่ใจในตวัเอง   - ม ีปฏภิาณไหวพรบิ 

 ประสานงานเก่ง    - สามารถแกป้ญัหาไดด้ ี 

 กลา้คิดกลา้ท า    - มคีวามยดืหยุ่น 
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา(ต่อ)  

2. รองประธาน คอืบคุคลทีท่  าหนา้ทีผู่ช่้วยประธานในการอ านวยการการจดัสมัมนา หาก
ประธานไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้รองประธานจะเป็นผูป้ฎบิตัหินา้ทีแ่ทน 
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

3. เลขานุการ คอืบคุคลทีท่  าหนา้ที ่ส  าคญัดงัต่อไปนี้  

 3.1 เตรยีมการประชมุ 

 3.2 การจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการสมัมนา 

 3.3 เตรยีมเอกสารเครื่องใชส้  านกังาน  

 3.4 เตรยีมค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการด าเนินการสมัมนา 

 3.5 ร่างค ากลา่วเปิด-ปิด การสมัมนา  

 3.6 ดูแลการจดัสถานทีส่มัมนาใหเ้รยีบรอ้ย 

 3.7 จดัท าเอกสารเกี่ยวกบัการจดัสมัมนาท ัง้หมดใหพ้รอ้มใชง้าน  
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

4. ผูช่้วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ บคุลกร
เหลา่นี้ เป็นผูป้ฎบิตัหินา้ทีช่่วยเลขานุการ ในทกุๆ ดา้น  
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เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการควรมลีกัษณะอย่างไร? 
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หนา้ทีข่องเลขานุการ 

  ออกหนังสือเชิญประชุม 
  จดบันทกึและจดัท ารายงานการประชุม 
 ดูแลการจดัสถานท่ีประชุม 
 เตรียมการจดัสมัมนา เร่ือง 
 เอกสารโครงการ หนงัสือเชิญวทิยากร ผูด้  าเนินรายการ 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 เอกสารสรุปผลการสมัมนา หลงัการสมัมนา 
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หนา้ทีข่องเลขานุการ 

 เตรียมเอกสารเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้กระดาษ ปากกา ขอ้มูลต่างๆ 
 เตรียมค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสมัมนา 
 เตรียมท าหนงัสืออนุมติังบประมาณ 
 เตรียมออกหนงัสือเชิญ ประธาน วิทยากร ผูด้  าเนินรายการ ผูเ้ขา้ร่วม

สมัมนา ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 เตรียมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
 เตรียมร่างค ากล่าวเปิด-ปิด,ค ากล่าวรายงานการจดัสมัมนา 
 เตรียมหนงัสือขออนุญาตใชส้ถานท่ี ยมืวสัดุอุปกรณ์ 
 เตรียมท าเอกสารท่ีเก่ียวกบัการสมัมนาทั้งหมด 
 

70 



หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

5. ฝ่ายทะเบยีนและคณะกรรมการ คอื กลุม่บคุคลทีท่  าหนา้ที่
เตรยีมการเกี่ยวกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาท ัง้หมด มหีนา้ทีด่งันี้ 

  -ส ารวจจ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  

  - เตรยีมแฟ้มแบบฟอรม์การลงทะเบยีน  

  - จดัท าป้ายชื่อผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

  - แบง่กลุม่ผูส้มัมนาหากตอ้งมกีารแบง่กลุม่ย่อย 

71 



ลกัษณะส าคญัของบคุคลทีท่  าหนา้ทีฝ่่ายทะเบยีน ควรเป็น

อย่างไร  

72 

ภาพ แสดงฝ่ายทะเบยีน ท าหนา้ทีด่  าเนินการเกี่ยวกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 



หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

6. กรรมการ อนุกรรมการฝ่ายเอกสาร คอืกลุม่บคุคลทีจ่ดัท  า
เอกสารสิง่พมิพต่์างๆ ไดแ้ก่  

    การถ่ายเอกสาร เยบ็เอกสารเขา้รูปเลม่เอกสารทกุอย่างที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสมัมนาทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากฝ่าย

เลขานุการใหด้ าเนินการ และเอกสารทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ประธานใหจ้ดัท า  
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กรรมการ อนุกรรมการฝ่ายเอกสารควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร? 
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

7. กรรมการฝ่ายสถานที ่คอืกลุม่บคุคลทีท่  าหนา้ทีจ่ดัสถานที ่โดยมกีาร
ประสานงานกบัทกุฝ่ายเกี่ยวกบัรูปแบบ ความสะดวกของสถานที่ 

    ระบบเครื่องเสยีง โสตทศันูปกรณต่์างๆ พื้นทีใ่ชป้ระโยชนภ์ายใน

หอ้งสมัมนา เครื่องปรบัอากาศทดลองเครื่องใหม้ปีระสทิธภิาพก่อนทีจ่ะ

ด าเนินการจรงิ รวมท ัง้การจดัประดบัดอกไมท้ ัง้บนโตะ๊และหนา้เวที

ท ัง้หมด  
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หนา้ที-่ลกัษณะของกรรมการฝ่ายสถานทีค่วรเป็นอย่างไร  

76 

ต้องมีมนุษย์สมัพันธ ์เข้มแขง็ อดทน 



ลกัษณะของกรรมการฝ่ายสถานทีค่วรเป็นอย่างไร  
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

8. กรรมการฝ่ายสวสัดิการ คอืผูท้  าหนา้ทีเ่กี่ยวกบัการจดั
สวสัดกิารดา้นอาหาร เครื่องดื่ม จดัเตรยีมภาชนะใส่เครื่องดื่ม

อาหารว่างใหเ้รยีบรอ้ย ตอ้งมกีาร ประสานงานฝ่ายทะเบยีน 

สถานที ่

 

ลกัษณะของบคุลากรฝ่ายสวสัดิการคอื  มรีสนิยม อดทน ใจเยน็ 
ซือ่สตัย ์ความรบัผดิชอบสูง ยิ้มแยม้ มคีวามสุขมุ  รอบคอบ 
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หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

9. กรรมการฝ่ายเหรญัญกิ ท าหนา้ทีดู่แลเกี่ยวกบั 
การบญัช ีงบประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ ของแต่ละฝ่าย 

สามารถตรวจสอบเกี่ยวกบังบประมาณของแต่ละ

ฝ่าย สามารถตอบค าถามแก่ทกุฝ่ายได ้ตอ้งมกีารท า

บญัชรีายรบัรายจ่าย  
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 ลกัษณะส าคญัของกรรมการฝ่ายเหรญัญกิ คอื  
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มคีวามซือ่สตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ  มคีวามยดืหยุ่น  มเีหตผุล มหีลกัการ และมมีนุษยส์มัพนัธ์ 



หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา (ต่อ) 

10. กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์คอืบคุคลทีท่  าหนา้ทีเ่ผยแพร่
ขา่วสารการจดัสมัมนาไปยงักลุม่เป้าหมายโดยอาศยัผ่านสือ่ต่างๆ  

เช่น เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วทิยุกระจายเสยีง ป้ายโฆษณา 

โปสเตอร ์แผ่นพบัต่าง เป็นตน้  
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84 

ลกัษณะบคุลกิภาพของกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี 

มศิีลปะในการพดูการเขยีน  

มทีศันคตทิีด่ต่ีอการจดัสมัมนา  

มคีวามตัง้ใจจรงิในการท างาน 

มองโลกในแงด่ ี 

มนีิสยัชอบการบรกิาร  

สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  

มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

มคีวามรบัผดิชอบสูง  



หนา้ที-่ลกัษณะของบคุลากรในการจดัสมัมนา  

11.วทิยากร คอืบคุคลทีท่  าหนา้ทีถ่่ายทอดความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน ์

เพือ่ใหผู้ฟ้งัเกดิความรู ้มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

สามารถน าความรูร้บัไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ก่

หน่วยงานสงัคมและส่วนรวม  
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ลกัษณะบคุลกิภาพของวทิยากร  
มคีวามรบัผดิขอบสูง  

ยดืหยุ่นกระตอืรอืรน้  

มมีนุษยส์มัพนัธ ์ 

อดทนม ีปฏภิาณไหวพรบิในการแกป้ญัหา 

 เฉพาะหนา้ไดด้ ี 

มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

ทนัสมยั กวา้งไกล  

เป็นแบบอย่างทีด่ ี 

มคีวามเป็นกนัเองไมถ่อืตวั   
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จบการน าเสนอ  
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