ชุดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา
จำ�นวน 2 หน่วยกิต จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมวดวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

1. จุดประสงค์รายวิชา
1.  มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา
2.  นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3.  มีเจตคติที่ดีในการปฎิบัติงาน
2. สมรรถนะรายวิชา
1.  บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา
2.  จัดการประชุมสัมมนา
3. คำ�อธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ในการประชุม

1

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

4. การวิเคราะห์รายวิชา
ตารางวิเคราะห์รายวิชา
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง
สัปดาห์
ที่สอน

ชั่วโมง
ที่สอน

หน่วย
ที่

1

1-3

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

3

2-3

4-9

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุมสัมมนา

6

4-5

10-15

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัดประชุมสัมมนา

6

6-8

16-24

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

9

9-10

25-30

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

6

11-12

31-36

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมและการจัดสถานที่

6

13-14

37-42

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6

15-16

43-48

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

6

17-18

49-54

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

6

ชื่อหน่วยเรียน

รวม

2

จำ�นวน
ชั่วโมง

54

5. การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง
สัปดาห์
ที่สอน

หน่วย
ที่

1

1

2-3

พฤติกรรมที่คาดหวัง
ชื่อหน่วยเรียน

พุทธิ
พิสัย

ทักษะ
พิสัย

จิต
พิสัย

รวม
(ชม.)

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

1

1

1

3

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุม
สัมมนา

2

3

1

6

4-5

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัดประชุม
สัมมนา

2

3

1

6

6-8

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

2

3

4

9

9-10

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

2

3

1

6

11-12

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมและการจัดสถานที่

2

3

1

6

13-14

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

2

3

1

6

15-16

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

2

3

1

6

17-18

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

2

3

1

6

รวม

54

3

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

6. การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน
ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง
พุทธิพิสัย
ความเข้าใจ10)

นำ�ไปใช้ (10)

วิเคราะห์ (10)

สังเคราะห์(10)

ประมาณค่า(10)

ทักษะพิสัย (10)

รวม

ลำ�ดับความสำ�คัญ

ชั่วโมง

จำ�นวนข้อสอบ

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา  

4

4

5

3

0

0

7

23

8

3

10

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุม
สัมมนา

4

5

6

6

0

0

7

28

7

6

10

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัดประชุม
สัมมนา

4

6

6

6

0

0

6

28

7

6

15

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

5

7

7

6

0

0

7

32

5

6

10

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

6

8

6

7

5

5

6

43

1

6

15

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา และการจัด
สถานที่

7

6

7

7

0

0

7

34

3

6

10

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

7

7

6

6

0

0

7

33

4

6

10

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

6

6

7

6

4

5

6

40

2

6

10

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

6

7

6

0

0

5

7

31

6

6

10

หน่วยที่

ความรู้ (10)

พฤติกรรม
ชื่อหน่วยเรียน

สอบปลายภาค

3

รวม

49

56

56

47

9

15

60 292

ลำ�ดับความสำ�คัญ

3

2

2

4

6

5

1

การกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
9-10 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสำ�คัญมาก
7-8    คะแนน  หมายถึง  เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสำ�คัญค่อนข้างมาก
4-6    คะแนน  หมายถึง  เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสำ�คัญปานกลาง
2-3    คะแนน  หมายถึง  เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสำ�คัญน้อย
0-1    คะแนน  หมายถึง  เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสำ�คัญน้อยมากหรือไม่สำ�คัญเลย

4

54

7. การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง
พุทธิพิสัย
ความเข้าใจ

นำ�ไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประมาณค่า

ทักษะพิสัย

รวม

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

2

1

3

1

0

0

3

10

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุม
สัมมนา

2

1

3

1

0

0

3

10

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัด
ประชุมสัมมนา

2

1

2

2

1

0

7

15

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

0

0

3

1

1

0

5

10

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

1

2

3

1

1

0

7

15

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา และการ
จัดสถานที่

1

2

1

1

0

0

5

10

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1

2

1

1

0

0

5

10

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

1

2

1

1

0

0

5

10

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

1

2

1

1

0

0

5

10

หน่วยที่

ความรู้

พฤติกรรม
ชื่อหน่วยเรียน

รวมข้อสอบทั้งหมด

100

5

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

8. การกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนแต่ละหน่วยเรียน
ตารางวิเคราะห์น้ำ�หนักการให้คะแนน
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยเรียน

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

10

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุมสัมมนา

10

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัดประชุมสัมมนา

15

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

10

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

15

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดสถานที่

10

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

10

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

10

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

10

รวม

6

น้ำ�หนักคะแนน

100

9. การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลรวมร้อยละ  100  โดยเก็บรวบรวมจาก
9.1  คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยเรียน
9.2  คะแนนจากแบบฝึกหัดทุกหน่วยเรียน
9.3  คะแนนจากผลงานและใบงานทุกหน่วยเรียน
9.4  คะแนนจากการประเมินคุณธรรม จริยธรรมทุกหน่วยเรียน

ร้อยละ  20
ร้อยละ  10
ร้อยละ  50
ร้อยละ  20

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกหัด

ผลงานและใบงาน

คุณธรรม จริยธรรม

รวม

ตารางการกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนจากการประเมินประจำ�หน่วยเรียน
รหัสวิชา 2201-2312 ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา จำ�นวน 2 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์ จำ�นวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

2

2

5

1

10

2

การสำ�รวจหาความจำ�เป็นในการจัดประชุมสัมมนา

2

2

5

1

10

3

การวางแผนและการเขียนโครงการจัดประชุมสัมมนา

2

2

10

1

15

4

การดำ�เนินการจัดประชุมสัมมนา

2

2

5

1

10

5

เทคนิคและวิธีการจัดประชุมสัมมนา

2

2

10

1

15

6

อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดสถานที่

2

2

5

1

10

7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

2

2

5

1

10

8

การประเมินผลโครงการจัดประชุมสัมมนา

2

2

5

1

10

9

การจัดทำ�รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา

2

2

5

1

10

หน่วยที่

รายการแบบประเมิน

ชื่อหน่วยเรียน

รวม

100

7

1

ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

10. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
กำ�หนดค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนนร้อยละ
80 – 100
คะแนนร้อยละ
75 – 79
คะแนนร้อยละ
70 – 74
คะแนนร้อยละ
65 – 69
คะแนนร้อยละ
60 – 64
คะแนนร้อยละ
55 – 59
คะแนนร้อยละ
50 – 54
คะแนนร้อยละ
  0 – 49

ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

11. เอกสารอ้างอิง
เกษกานดา  สุภาพจน์ (2548) การจัดสัมมนา  กรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
เกษม  วัฒนชัย (2551) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม  กรุงเทพมหานคร พัฒนาศึกษา
ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แย้มเกสร (2545) “การจัดประชุมการศึกษานอกระบบและ
เทคโนโลยีในการฝึกอบรม” ใน ประมวลสาระชุดวิชาหลักการเรียนรู้และเทคนิคการ
ฝึกอบรม  หน่วยที่ 13 หน้า 518-610 นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2546)  หลักการสัมมนา  กรุงเทพมหานคร การศึกษา
รชพร  จันทร์สว่าง  (2546) “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการจัดประชุม” ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 1 หน้า  1-45 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  กรุงเทพมหานคร
นานมีบุคส์พับลิเคชั่น
สมคิด  บางโม (2551) เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  กรุงเทพมหานคร  วิทยพัฒน์
สมิต  สัชฌุกร (2552) การประชุมที่เกิดประสิทธิผล  กรุงเทพหานคร สายธาร
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
สอนครั้งที่ 1 จำ�นวน 3 ชั่วโมง

1. สาระสำ�คัญ
ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนในหลายสถาบันการศึกษามีการนำ�หลักการสอนแบบวิธีสัมมนา
มาใช้ คือ ให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รวบรวมหาข้อมูล แล้วมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงทำ�การ
วิเคราะห์ โดยอาจารย์จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนคอยให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือ วิธกี ารสอนแบบสัมมนานี้  
จะช่วยให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น ไม่เพียงในแวดวงการศึกษาที่ใช้ระบบ
สัมมนาในการประชุม แต่ในการทำ�งานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็นำ�เอาวิธีการสัมมนามาใช้มากขึ้น โดยจะ
ก่อให้เกิดการระดมสมองทำ�ให้มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่หลากหลายมากขึ้น
2. สาระการเรียนรู้
2.1  ความหมายของการจัดประชุมสัมมนา
2.2  ความสำ�คัญของการจัดประชุมสัมมนา
2.3  จุดมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา
2.4  ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
2.5  ประเภทของการจัดประชุมสัมมนา
2.6  องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา
3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.1  บอกความหมายของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.2  อธิบายความสำ�คัญของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.3  อธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.4  บอกประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.5  อธิบายประเภทของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.6  อธิบายองค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนาได้ถูกต้อง
3.7  นักเรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และสามัคคี
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้สอน
ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
3. แจกใบความรู้และใบงานที่ 1
ขั้นดำ�เนินการสอน
1. บอกสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล กิจกรรม
ต่างๆ สำ�หรับการเรียนรู้ประจำ�หน่วย
2. บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต ตามหัวข้อที่กำ�หนดไว้ในสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
Power Point
3. คอยแนะนำ�วิธีการและหลักการปฏิบัติช่วงระหว่างที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ขั้นสรุป
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสำ�คัญ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในข้อสงสัย
3. ให้ผู้เรียนทำ�แบบฝึกหัด
4. ให้ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
5. ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และบันทึกผลคะแนน
6. ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
บันทึกผลการประเมิน
7. บันทึกหลังการสอน
กิจกรรมผู้เรียน
ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการตรวจสอบผู้เข้าเรียน
2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
3. ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
4. รับใบความรู้ และใบงานที่ 1
ขั้นดำ�เนินการสอน
1. ฟัง จดบันทึก ทำ�ความเข้าใจและซักถาม
2. ฟังและดูสื่อ PowerPoint ประกอบใบความรู้และใบงานที่ 1 ทำ�ความเข้าใจและซัก
ถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. ฝึกปฏิบัติตามลำ�ดับขั้นตอนการปฏิบัติตามใบงานที่ 1 ขอคำ�แนะนำ�จากผู้สอนเมื่อ
เกิดปัญหาในระหว่างปฏิบัติ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสำ�คัญ
ซักถามในข้อสงสัย
ทำ�แบบฝึกหัด
ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
ส่งผลงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
รับการประเมินผลการเรียน

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
5.1 cเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
5.2  เครื่องฉายภาพ Projector
5.3  สื่อนำ�เสนอ Power Point
5.4  ใบความรู้หน่วยที่ 1
5.5  แบบทดสอบก่อนเรียน
5.6  ใบงานที่ 1
5.7  แบบฝึกหัด
5.8  แบบทดสอบหลังเรียน
6. งานที่มอบหมายและกิจกรรม
6.1  ก่อนเรียน ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
6.2  ขณะเรียน
6.2.1  ศึกษาเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้จากสื่อ PowerPoint และใบความรู้
6.2.2  ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1
6.3  หลังเรียน
6.3.1 ทำ�แบบฝึกหัด
6.3.2 ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
7. การวัดผลและประเมินผล
7.1  วิธีการวัดผลและประเมินผล
7.1.1  ก่อนเรียน
			
วิธีการ  
ประเมินจากการทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
			
เครื่องมือวัด แบบทดสอบก่อนเรียน
			

4

7.1.2 ขณะเรียน
			
วิธีการ
ประเมินจากการตรวจผลงาน
			
เครื่องมือวัด แบบประเมินผลงาน
7.1.3 หลังเรียน
			
วิธีการ
1.  ประเมินจากการทำ�แบบฝึกหัด
2.  ประเมินจากการทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
			
เครื่องมือวัด 1.  แบบฝึกหัด
2.  แบบทดสอบหลังเรียน
7.2  การกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนในการประเมินผล
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายการ

น้ำ�หนักคะแนน ค่าคะแนนแท้จริง
ใบงาน
10
5
แบบฝึกหัด
10
2
แบบทดสอบหลังเรียน
10
2
คุณธรรม จริยธรรม
5
1
35
10
การปรับค่าน้ำ�หนักคะแนนให้เป็นคะแนนที่แท้จริงของบทเรียนนี้

เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายการกำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 60 กรณีที่มีผู้เรียนรายใดทดสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ทำ�การสอนซ่อมเสริมแล้วทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
7.3  การกำ�หนดค่าน้ำ�หนักคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน ข้อที่ 1-10  กำ�หนดคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งหมด 10 คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1-10  กำ�หนดคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งหมด 10 คะแนน
รวมทั้งสิ้น
20 คะแนน (นำ�ไปคำ�นวณเป็นค่าน้ำ�หนักคะแนนที่แท้จริง)
7.4  การกำ�หนดค่าน้ำ�หนักคะแนนของแบบทดสอบ
ข้อที่ 1-10  กำ�หนดคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งหมด  10 คะแนน (นำ�ไปคำ�นวณ
เป็นค่าน้ำ�หนักคะแนนที่แท้จริง)
7.5  การกำ�หนดค่าน้ำ�หนักคะแนนของใบงาน
ใช้ตามค่าน้ำ�หนักคะแนนที่กำ�หนดไว้ในแบบประเมินใบงาน รวมทั้งหมด 10 คะแนน
(นำ�ไปคำ�นวณเป็นค่าน้ำ�หนักคะแนนที่แท้จริง)
7.6  การกำ�หนดค่าน้ำ�หนักคะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้ตามค่าน้�ำ หนักคะแนนทีก่ �ำ หนดไว้ในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวม 5 คะแนน (นำ�ไปคำ�นวณเป็นค่าน้ำ�หนักคะแนนที่แท้จริง)
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7.7  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแต่ละข้อของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบ
ทดสอบหลังเรียน
ให้  1.00  คะแนน  สำ�หรับการเขียนคำ�ตอบหรือคำ�สั่งได้ถูกต้องสมบูรณ์
ให้  0.75  คะแนน  สำ�หรับการเขียนคำ�ตอบหรือคำ�สั่งได้เกือบถูกต้อง สมบูรณ์
ให้  0.50  คะแนน  สำ�หรับการเขียนคำ�ตอบหรือคำ�สั่งได้ถูกต้องเพียงครึ่งเดียว
ให้  0.25  คะแนน  สำ�หรับการเขียนคำ�ตอบหรือคำ�สั่งได้ถูกต้องไม่ถึง ครึ่งหนึ่ง
ให้  0.00  คะแนน  สำ�หรับการเขียนคำ�ตอบหรือคำ�สั่งผิดทั้งหมด
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 2 ให้คูณค่าคะแนนที่ได้ ด้วย 2
8. เอกสารอ้างอิง
เกษกานดา  สุภาพจน์ (2548) การจัดสัมมนา  กรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
เกษม  วัฒนชัย (2551) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม  กรุงเทพมหานคร พัฒนาศึกษา
ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แย้มเกสร (2545) “การจัดประชุมการศึกษานอกระบบและ
เทคโนโลยีในการฝึกอบรม” ใน ประมวลสาระชุดวิชาหลักการเรียนรู้และเทคนิคการ
ฝึกอบรม  หน่วยที่ 13 หน้า 518-610 นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2546)  หลักการสัมมนา  กรุงเทพมหานคร การศึกษา
รชพร  จันทร์สว่าง  (2546) “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการจัดประชุม” ใน
			
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 1 หน้า  1-45 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  กรุงเทพมหานคร
นานมีบุคส์พับลิเคชั่น
สมคิด  บางโม (2551) เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  กรุงเทพมหานคร  วิทยพัฒน์
สมิต  สัชฌุกร (2552) การประชุมที่เกิดประสิทธิผล  กรุงเทพหานคร สายธาร
9. บันทึกหลังการสอน
9.1  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
9.2  ผลการเรียนของผู้เรียน
9.3  ผลการสอนของผู้สอน
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทำ�เครื่องหมาย  ลงในช่อง
กระดาษคำ�ตอบ
1. การประชุมสัมมนามีความสำ�คัญคือ
ก.  เพื่อให้ทุกคนทราบวัตถุประสงค์
ข.  เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน
ค.  เพื่อเปลี่ยนความคิดและข้อเท็จจริงระหว่างสมาชิก
ง.  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  การนัดรวมกันเพื่อแข่งกันทำ�งานในกิจกรรมนั้น ๆ
ข.  การระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรอบคอบ
ค.  การปรึกษาหารือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ง.  การแจ้งข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน
3. ข้อใดคือกิจกรรมอันดับแรกของจุดมุ่งหมายในการจัดประชุมสัมมนา
ก.  อบรม
ข.  ฝึกฝน
ค.  ชี้แจง
ง.  แนะนำ� 
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ข.  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของปฏิบัติงาน
ค.  เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ง.  เพื่อให้สมาชิกมาอยู่ร่วมกัน
5. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนาที่สำ�คัญจะต้องพิจารณาในการจัดประชุมสัมมนาคือข้อใด
ก.  บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา
ข.  โครงการจัดประชุมสัมมนาและรายละเอียดทั้งหมดของโครงการจัดประชุมสัมมนาตลอดจน
     แผนงานและขั้นตอนในการดำ�เนินการสัมมนา
ค.  ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนานั้นๆ
ง.  ถูกทุกข้อ
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6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการจัดการประชุมสัมมนา
ก.  สร้างเจตคติที่ดีต่อปัญหา
ข.  เพื่อพบปะสังสรรค์ ปรับทุกข์
ค.  เพื่อฝึกฝน อบรม ให้คำ�ปรึกษา
ง.  เพื่อปรับความเข้าใจสำ�หรับคนที่ทะเลาะกัน
7. หลักการและเหตุผลในการจัดการประชุมสัมมนาพิจารณาจากที่ใด
ก.  ความสำ�คัญที่ต้องจัดประชุมขึ้น
ข.  ผลสำ�รวจความต้องการ
ค.  ปัญหาและความจำ�เป็นในการจัดทำ�
ง.  ถูกทุกข้อ
8. ในการกำ�หนดชื่อโครงการหรือหัวข้อในการประชุมสัมมนาต้องสอดคล้องกับข้อใด
ก.  หลักการและเหตุผล
ข.  วัตถุประสงค์
ค.  ประโยชน์
ง.  อะไรก็ได้ตามใจชอบ
9. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมนามี่กี่ด้าน
ก.  5 ด้าน
ข.  4 ด้าน
ค.  3 ด้าน
ง.  2 ด้าน
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  ด้านเวลา
ข.  ด้านงบประมาณ
ค.  ด้านวางแผน
ง.  ด้านบุคลากร
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ใบความรู้หน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

1 ความหมายของการจัดประชุมสัมมนา
คือ การประชุมเพื่อปรึกษา เสนอแนวคิด ต่างๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการจัดทำ�เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการทำ�งานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วม
ประชุมในด้านต่างๆ  อย่างรอบคอบ อันจะก่อให้เกิดความถูกต้อง ต่อการดำ�เนินงานต่อไปอย่างไร
คำ�ว่า “การประชุม” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังนี้
คำ�ว่า “ประชุม” สำ�หรับความหมายทางภาษานั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 (2546 : 657) ให้คำ�จำ�กัดความว่า หมายถึง มารวมกันหรือเรียก ให้มาร่วมกันเพื่อประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งมาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ เช่น ประชุมกรรมการ
เกษม  วัฒนชัย (2551 : 7) การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มากระทำ�
กิจกรรมสื่อสาร (สื่อข้อมูล ความรู้ สื่อความคิดเห็น) ร่วมกันอันจะนำ�มาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้อง  ตรงกัน
เพื่อเป็นการหาข้อยุติหรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สมิต  สัชฌุกร (2552 : 10) การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบกันตาม
นัดหมาย เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์และมีระเบียบวิธี ณ สถานที่หนึ่งตามเวลาที่กำ�หนด
สุรศักดิ์   วงศ์สันติ (2553 : 1) การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาแลก
เปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปและแนวทางทีถ่ กู ต้องในการพัฒนาองค์กร
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นได้ว่าการประชุม (Meeting) หมายถึง การรวมบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ มาประชุม ปรึกษา หารือ ให้ข้อสรุป และแนวทางในการทำ�งานไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการปรับทัศนคติในการมองของแต่ละคนให้มีเข้าใจมุมมองของกันและกัน และผ่านการเห็น
ชอบระหว่างกัน เสียก่อน แล้วจึงสรุปแนวคิดในการทำ�งานนั้น แล้วถึงจะวางแผนการทำ�งานต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ส่วนคำ�ว่า “สัมมนา” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้
คำ�ว่า “สัมมนา” สำ�หรับความหมายทางภาษานั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 (2546 : 1170) ให้คำ�จำ�กัดความว่า หมายถึง การประชุมแบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและหาข้อสรุป หรือ ข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่ได้ถือเป็น
เพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนำ�ไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2546 : 4) การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหัวข้อที่ได้กำ�หนด
ไว้เพื่อมุ่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาจะทำ�การอภิปรายอย่างเสรี
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และช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้นการสัมมนาแบบนี้ใช้ใน
การประชุมเรียกว่า “การประชุมแบบสัมมนา” หรือ “การประชุมสัมมนา”หรือเรียกสั่น ๆ ว่า “การสัมมนา”
สมคิด  บางโม (2551 : 92) การสัมมนา เป็นการประชุมของผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันแล้วพบปัญหาที่เหมือน ๆ กัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ทุกคนที่ไปร่วมการสัมมนาต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็นโดยปกติจะบรรยายให้ความรู้พื้น
ฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อย จากนั้นนำ�ผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอที่ประชุมใหญ่
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นได้ว่า การสัมมนา (Seminar) หมายถึง  การแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้มีความเข้าใจตรงกัน หากผิดถูกประการใด ก็สามารถเสนอแนะ ให้มีการแก้
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด และนำ�ไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
2 ความสำ�คัญของการจัดประชุมสัมมนา
การเพิ่มกระบวนการทำ�งานที่ถูกต้องอันดับแรกของการทำ�งานเป็นหมู่คณะ หากไม่จัดการ
ประชุมขึ้นในองค์กร จะทำ�ให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา จะเกิดการไม่เข้าใจในการทำ�งาน มีการ
ทำ�งานที่คลาดเคลื่อน ไม่สามารถให้คำ�ตอบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลให้มีการทำ�งานไม่ไป
ในทิศทางเดียวกัน เรียกได้ว่า จะทำ�ให้ผลงานในการทำ�งานไม่มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า การจัดประชุม
มีความสำ�คัญอย่างมากในการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการทำ�งานที่มีการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้
ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แย้มเกษร (2545 : 586) การประชุมมีความสำ�คัญเป็นการแสวงหา
แนวทางในการปฏิบัติงานเสนอแนวคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นั้น
จะต้องมีการปรึกษาหารือเป็นหมูค่ ณะเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปหรือแนวทางเป็นทีย่ อมรับของบุคคล โดยส่วนรวม
หรือเป็นความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ในกลุม่ จึงเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้คนในองค์กรมีความเข้าใจ
ตรงกัน และลดความขัดแย้ง
เกษกานดา  สุภาพสจน์ (2548 : 1 ) การประชุมสัมมนาเป็นเทคนิคของการให้ได้มาซึง่ ความรู้
แนวคิดและประสบการณ์เพือ่ เป็นแนวทางของการหาข้อสรุปและนำ�ไปใช้แก้ไขหรือพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นว่าความสำ�คัญของการประชุมสัมมนามีดังนี้
1. เป็นการแจ้งสมาชิกทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา
2. เป็นการจัดให้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน
3. เป็นการเปลี่ยนความคิดและข้อเท็จจริงระหว่างสมาชิกในทางสร้างสรรค์
4. เป็นการเสริมสร้างให้สมาชิกมีเจตคติที่ดีต่อปัญหา ข้อเท็จจริง หมู่สมาชิกและตนเอง
5. เป็นเทคนิคในการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นสื่อกลางให้ทุกคนทราบและปฏิบัติตามระเบียบขบวนการของการจัดสัมมนาเป็น
อย่างดี
7. เป็นการรวบรวมสมาชิกทุกคนมาเสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นเสนอข้อเสนอ
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แนะ  ตลอดจนการได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสัมมนา
8.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
3 จุดมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา
การจัดประชุมสัมมนา เป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผนพัฒนาบุคลากร อันดับแรกควรมีการเขียน
โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการพัฒนาด้านใดบ้าง ซึ่งเมื่อ
ทราบแล้วก็ทำ�การ จัดการประชุมสัมมนา นำ�ความรู้ต่างๆ มาอธิบาย เผยแพร่ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ� สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติและให้คำ�ปรึกษา ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
3.2   พิจารณา สำ�รวจ ตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมา เพือ่
ทำ�ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการรู้
3.3   เสนอแนะให้น่ารู้ น่าสนใจ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
3.4   แสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
ซัก-ถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ ภายใต้หัวข้อที่กำ�หนด
3.5 ให้ได้ข้อสรุปผลของการนำ�เสนอหัวข้อ หรือการวิจัย
4 ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
การประชุมเป็นการทำ�งานเป็นทีม ทำ�ให้คนได้มาพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ที่ผู้จัดประชุมสัมมนากำ�หนดขึ้น เพื่อทำ�ให้งานประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางแผนไว้ โดยมีประโยชน์ดังนี้
4.1 ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถนำ�ไปปรับใช้ใน
การทำ�งานและชีวิตส่วนตัวได้
4.3 ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการ
สัมมนา ช่วยทำ�ให้ระบบและวิธีการทำ�งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4.4 การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้
ใต้บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา ทำ�ให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี
4.5 เป็นการพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านให้พร้อมอยูเ่ สมอ ทีจ่ ะก้าวไปรับตำ�แหน่งทีส่ งู กว่าเดิม
หรืองานทีจ่ �ำ เป็นต้องอาศัยความรูท้ างด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะไม่รสู้ กึ ลำ�บากในการปรับตัว
เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
4.6 เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั งิ าน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณา
เลื่อนตำ�แหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน
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4.7 เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระทำ�กิจกรรมอัน

4.8 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพือ่ นร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน สามารทำ�งานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4.9 เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ�  กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำ�งานและเกิด
ภาวะผู้นำ�
5 ประเภทของการจัดประชุมสัมมนา
การประชุ ม มี ห ลายรู ป แบบแต่ ล ะรู ป แบบจะมี ค วามเหมาะสมในสถานการณ์ แ ละสภาพ
แวดล้อมที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามลักษณะงาน ซึ่งจะต้องศึกษาหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบเสียก่อน โดยมีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้
ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แย้มเกษร (2545 : 587-588) ได้แบ่งประเภทของการประชุมไว้ 2
ประเภท คือ การประชุมแบบเป็นทางการ (Formal Meeting) และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting)
เกษม  วัฒนชัย (2551: 11-15) ได้แบ่งการประชุมตามวัตถุประสงค์ไว้  4  ประเภท ประกอบ
ด้วย 1)การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ 2) การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น 3) การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วม
กัน และ 4) การประชุมเพื่อหาข้อยุติปัญหาหรือแก้ไขปัญหา
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นได้ว่าประเภทของการประชุมที่สำ�คัญมี 6 ประเภท
ดังนี้
5.1 การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง การประชุมของนักวิชาการ หรือนัก
วิชาชีพเป็นจำ�นวนมากอย่างเป็นทางการ เพื่อนำ�เสนอผลงานหรือผลการค้นคว้า วิจัยโดยการปาฐกถา
(speeches) ปฏิบัติการ (workshops) หรือด้วยวิธีการอื่นๆ
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิร์กชอป (workshop) หมายถึง การประชุม
ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เป็นระยะเวลานานหลายวัน โดยเน้นการร่วมกันทำ�งานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้า
ประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (hands-on training)
5.3 การประชุมเป็นทางการ (congress) หมายถึง การประชุมที่มีผู้แทนประเทศ
หรือผู้แทนภูมิภาคที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ
5.4 การประชุมทางไกลด้วยเสียง (audio teleconference) เป็นการประชุมทางไกล
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมสามารถสนทนาพูดคุยกันได้ โดยจะได้ยนิ แต่เสียงไม่สามารถทีจ่ ะเห็นภาพของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ บางครั้งจำ�เป็นที่จะใช้ภาพประกอบการประชุม การประชุมในลักษณะนี้เรียกว่า
การประชุมทางไกลด้วยเสียงประกอบภาพ (audio graphics teleconference)
5.5 การประชุมทางไกลด้วยวีดทิ ศั น์ เป็นการประชุมทีป่ ระกอบด้วยเสียง ภาพนิง่
และภาพเคลือ่ นไหว การประชุมประเภทนีจ้ ะเป็นการประชุมทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ในการประชุมเหมือนกับการที่
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ผู้ร่วมประชุมเข้ามาประชุมร่วมกันจริง ๆ (face-to-face meeting) มากที่สุด การประชุมประเภทนี้สามารถ
จัดได้ 2 รูปแบบ คือ การประชุมในแบบที่เป็นการสื่อสารสองทางด้วยเสียงแต่สื่อสารทางเดียวด้วยภาพ
(two-way audio/one-way audio/one-way video) และการประชุมในแบบที่เป็นการสื่อสารสองทางทั้ง
ภาพและเสียง (two-way audio/two-way video)
5.6 การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบการประชุมทางไกลที่ใช้
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสือ่ ในการประชุม การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์
มีหลายประเภทคือ ตั้งแต่การประชุมด้วยการส่งข้อความ การประชุมทางไกลด้วยเสียง และการประชุม
ทางไกลด้วยภาพและเสียง
6 องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา
องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะชี้วัดความสำ�เร็จหรือความล้มเหลว
ถ้าหากองค์กรไม่เข้าใจเกีย่ วกับความสำ�คัญของการจัดประชุมสัมมนา ก็จะก่อให้เกิดการทำ�งานทีไ่ ร้ทศิ ทาง
เดียวกัน ส่งผลให้มผี ลการทำ�งานออกมาไม่ส�ำ เร็จตามความต้องการ ซึง่ ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ
ดังนี้
เกษกานดา  สุภาพจน์ (2548 : 22) องค์ประกอบของการประชุมสัมมนามีด้วยกัน 5 ด้าน คือ
1) ด้านเนื้อหา  2) ด้านบุคลากร  3) ด้านสถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 4) ด้านเวลา และ 5) ด้าน
งบประมาณ
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2546 : 10) องค์ประกอบของการสัมมนา มีด้วยกัน 4 ด้าน คือ
1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ 4) ด้านเวลา
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นได้ว่าองค์ประกอบของการประชุมสัมมนา มีดังนี้
6.1 ด้านเนื้อหา ได้แก่ สาระหรือเรื่องราวที่จะนำ�มาจัดสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย
6.1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา ว่าจัดเพื่ออะไร
6.1.2 เรือ่ งทีจ่ ะนำ�มาจัดสัมมนา ต้องเป็นเรือ่ งมีม่ ปี ระโยชน์และคุม้ ค่าต่อการจัด
6.1.3 หัวข้อเรื่อง เพื่อให้เห็นทิศทางของปัญหาหรือกรอบความคิดในเรื่องที่
จะสัมมนา
6.1.4 กำ�หนดการสัมมนา ชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ผู้ดำ�เนินการจัดสัมมนา
ชื่อเรื่องสัมมนา วัน/เดือน/ปี ที่จัดสัมมนา เวลา สถานที่
6.1.5 ผลที่ได้รับจากการจัดสัมมนา เป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาได้คาดหวังว่า
การจัดสัมมนาจะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง อาจเป็นทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาจะต้องเขียนผลที่ได้รับไว้ด้วย
6.2 ด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา
6.2.1 บุคลากรฝ่ายการจัดสัมมนา ได้แก่ บุคคลหรือคณะกรรมการที่มีหน้า
ที่ในการจัดสัมมนาให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ แบ่งได้เป็นฝ่ายด้วยกัน ดังนี้
    
- ประธานและรองประธาน
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- เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการฝ่ายทะเบียน
- กรรมการฝ่ายเอกสาร
- เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก
- ฝ่ายพิธีกร
- ฝ่ายสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายปฏิคม
- ฝ่ายรักษาพยาบาล
    
- ฝ่ายประเมินผล
    
- ฝ่ายปรึกษา
6.2.2 วิทยากร หมายถึง บุคคลที่ทำ�หน้าที่บรรยาย อภิปรายหรือถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความ
จริงใจ และมุ่งหวังให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ดังนั้น
ผู้ที่เป็นวิทยากรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หรือมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดสัมมนา
6.3 ด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
6.3.1 ห้องประชุมใหญ่ หมายถึง ห้องประชุมรวมที่ใช้บรรยาย อภิปรายหรือ
สัมมนาที่จะต้องกำ�หนดที่นั่งได้ว่า สามารถบรรจุคนได้กี่ที่นั่ง และใช้ที่ใด สถานที่ตั้ง
อยู่ที่ไหน สำ�หรับเป็นแหล่งจัดสัมมนา
6.3.2 ห้องประชุมย่อย หมายถึง เป็นห้องประชุมทีม่ ขี นาดกลางหรือขนาดเล็ก
6.3.3   ห้องรับรอง หมายถึง เป็นห้องที่ใช้สำ�หรับรองรับวิทยากร แขกพิเศษ
เพื่อให้ได้รับการพักผ่านหรือเตรียมตัวก่อนการสัมมนา
6.3.4 ห้องรับประทานอาหารว่าง
6.3.5 ห้องรับประทานอาหาร
6.3.6 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดตั้งและติดตัว เครื่อง
ขยายเสียง เทปบันทึกเสียง เครื่อง วี.ดี. ทัศน์ อุปกรณ์ด้านแสงและสียงต่างๆ
โปรเจคเตอร์ จอภาพ กล้องถ่ายรูป เครื่องฉายvisual ฯลฯ
6.3.7 อุปกรณ์เครื่องมือประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องถอดเทป เครื่องบันทึกเทป  MP3
6.3.8 อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียน ที่จำ�เป็นในการสัมมนา เช่น กระดาษขาว
แผ่นโปร่งใส เครื่องเขียนต่างๆ
6.4 ด้านเวลา วัน เวลาที่ใช้ในการสัมมนา ที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่าง
ดีว่าควรใช้ วัน เวลาใดในการจัดสัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหาก
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ใช้เวลาน้อยเกินไปก็จะทำ�ให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามากเกินไปก็
อาจทำ�ให้การสัมมนาน่าเบื่อได้เวลาที่ใช้ในการสัมมนา ที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่างดีว่าควร
ใช้ วัน เวลาใดในการจัดสัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหากใช้เวลา
น้อยเกินไปก็จะทำ�ให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามากเกินไปก็อาจทำ�ให้
การสัมมนาน่าเบื่อได้
6.5 ด้านงบประมาณ หรือการจัดทำ�งบประมาณ ในการดำ�เนินงานสัมมนา ย่อมมี
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ดังนั้นผู้จัดสัมมนาต้องมีการจัดสรรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี ด้วยความรอบคอบ
เพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานอยู่ในภาวะที่เพียงพอ ไม่ขาดหรือมากจนเกินไป
6.5.1 ให้แต่ละฝ่ายทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบทำ�งาน จัดทำ�งบประมาณทีต่ อ้ งใช้จา่ ย
ทั้งหมดของฝ่ายของตนทั้งหมดออกมาในรูปของบัญชีค่าใช้จ่าย และเสนอให้ฝ่าย
เหรัญญิพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนอนุมัติ
6.5.2 เมือ่ การวางแผนเกีย่ วกับค่าใช่จา่ ย ของแต่ละฝ่ายได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ก็จัดให้ทำ�งานงบประมาณรวมทั้งหมดทั้งโครงการ แล้วนำ�ไปใส่
ในโครงการ เพื่อเสนอฝ่ายบริหารอนุมัติ ได้แก่ สาระหรือเรื่องราวที่จะนำ�มาจัด
สัมมนา ซึ่งประกอบด้วย  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา เวลาที่ใช้ในการ
สัมมนา ที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่างดีว่าควรใช้ วัน เวลาใดในการจัด
สัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหากใช้เวลาน้อย
เกินไปก็จะทำ�ให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามาก
เกินไปก็อาจทำ�ให้การสัมมนาน่าเบื่อได้ หรือการจัดทำ�งบประมาณ ในการดำ�เนิน
งานสัมมนา ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ดังนั้นผู้จัดสัมมนาต้องมีการจัดสรร
วางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
งานอยู่ในภาวะที่เพียงพอ ไม่ขาดหรือมากจนเกินไปการจัดทำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การสัมมนา ได้แก่
1. โครงการสัมมนาและแผนปฏิบตั งิ าน โดยปกติจะมีสว่ นประกอบ ดังนี้
1.1 ชื่อโครงการการสัมมนา
1.2 หลักการและเหตุผล
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 เป้าหมาย
1.5 ลักษณะโครงการ
1.6 วิธีดำ�เนินการ
1.7 ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
1.8 สถานที่ดำ�เนินการ
1.9 งบประมาณ
1.10 การติดตามและประเมินผล ปัญหาอุปสรรค
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1.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. เอกสารประกอบการสัมมนาในการจัดสัมมนา สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั อิ ย่างยิง่
ก็คือ การแจกเอกสารประกอบการสัมมนา ไห้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เอกสารประกอบการสัมมนา จะเป็น
ข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วข้องกับสภาพปัญหาหรือหนทางในการแก้ปญ
ั หาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่จัดสัมมนา
เอกสารประกอบการสัมมนาเป็นเพียงลู่ทางหรือส่วนที่เสริมของหัวข้อสัมมนาไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดของ
การสัมมนา
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในการจัด
สัมมนาต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนถึงผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานความรู้
ที่ใกล้เคียงกัน จะทำ�ให้การสัมมนาบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น ในการจัดสัมมนาต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนถึง
ผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน จะทำ�ให้การสัมมนาบรรลุผล
ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อทราบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาแล้ว สิ่งที่ต้องกระทำ�ต่อไป คือ การทำ�หนังสือเชิญผู้
เข้าร่วมสัมมนา สาระสำ�คัญของหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนามีลักษณะ ดังนี้
1.  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง.....................
2. เรียน.......................................
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการสัมมนา
2. กำ�หนดการสัมมนา
3. แผนที่เดินทางไปสถานที่สัมมนา
4. ข้อความ-กล่าวถึง
-  เหตุผลที่ต้องจัดสัมมนา
-  เรื่องสัมมนา................
-  วัน เวลา สถานที่ ที่จะจัดสัมมนา
-  สำ�รองที่นั่งได้ที่..............หมายเลขโทรศัพท์
-  ภายในวันที่..................
4. คำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการการดำ�เนินงานสัมมนา ต้องคำ�นึงถึง
  
- ความเหมาะสมระหว่างจำ�นวนคนกับปริมาณงาน
- ความเหมาะสมระหว่างความถนัดในงานของแต่ละคนแต่ละ
  ทีมงาน
- การทำ�งานเป็นทีม
เมื่อได้คนที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่ต้องทำ�ต่อไปก็คือการออกคำ�สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน ควรเป็นลายลักษณ์อักษร จะช่วยให้ผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่ทราบหน้าที่
ของตน จะได้กระทำ�ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น
5. หนังสือขออนุมัติงบประมาณ จัดดำ�เนินงาน หรือหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำ�เนินการ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้
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จัดดำ�เนินงาน หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ
ดำ�เนินการ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้
1. ถ้าเป็นส่วนราชการจะใช้กระดาษครุฑ ประกอบไปด้วย ที่
ออกหนังสือ สถานที่ออกหนังสือ ซึ่งจะอยู่บรรทัดเดียวกับตีนครุฑ
2. วันทีอ่ อกหนังสือ ได้แก่ เลขของวันที่ ชือ่ เดือน และ เลข พ.ศ.
3. เรื่อง.............................
4. เรียน................
5. อ้างถึงโครงการสัมมนา เรื่อง..........................
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการสัมมนา เรื่อง............................
7. เนื้อหา ควรมีลักษณะ ดังนี้
      
- ในย่อหน้าแรก ควรอ้างถึงโครงการการจัดสัมมนา
- ย่อหน้าที่สอง เนื้อหาสาระจะแสดงความจำ�นงในการขอ
  งบประมาณ เพื่อใช้ในการดำ�เนินการจัดสัมมนา
- ย่อหน้าที่สาม ควรเป็นการสรุป เพื่อให้ผู้ที่รับหนังสือ
  เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนให้ชัดเจน
8. คำ�ลงท้าย คือ ขอแสดงความนับถือ
9. ลงชื่อ ชื่อผู้ขออนุมัติ และตำ�แหน่ง
10. ส่วนราชการเจ้าของเรือ่ ง คือ หน่วยงานทีด่ �ำ เนินการจัดสัมมนา
6. หนังสือเชิญวิทยากรและผูด้ �ำ เนินรายการ ควรมีลกั ษณะดังนี้
  
1. ทีอ่ อกหนังสือ-สถานทีอ่ อก อยูบ่ รรทัดเดียวกัน
2. วันทีอ่ อกหนังสือ
3. เรือ่ ง ขอเชิญเป็นวิทยากร/ผูด้ �ำ เนินรายการ
4. เรียน..........................
5. สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
         2. แผนทีเ่ ดินทางมายังสถานทีท่ จ่ี ดั สัมมนา
6. เนือ้ หาของหนังสือ
- ย่อหน้าแรก นำ�เข้าสูเ่ รือ่ งทีจ่ ะจัดสัมมนา ผูจ้ ดั การสัมมนา
  และมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
- ย่อหน้าทีส่ อง ชีป้ ระเด็นให้เห็นถึงการ พิจารณาว่า วิทยากร
  นัน้ มีความ เหมาะสม ทัง้ ความรู้ ความสามารถและ
  ประสบการณ์ตา่ ง ๆ โดยระบุถงึ ผูท้ เ่ี ข้าร่วมสัมมนา
  จำ�นวน จัดทีไ่ หน วัน เวลา สถานที่
- ย่อหน้าทีส่ าม เน้นเรือ่ งของการเชิญเป็นวิทยากร/ผูด้ �ำ เนิน
  รายการ และรายงานว่า หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้ง
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  ให้...................... หมายเลขติดต่อ ปิดท้ายด้วยการกล่าว
  ขอบคุณ
- คำ�ลงท้าย
- ลงชือ่ ประธานผูด้ �ำ เนินการจัดสัมมนา
7. คำ�กล่าวรายงาย – กล่าวเปิด-ปิด การสัมมนา
คำ�กล่าวรายงาน ควรมีลกั ษณะดังนี้
1.  คำ�ขึน้ ต้น กราบเรียน................
2.  เนือ้ หา ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
     - ทีม่ าของการจัดสัมมนา
     - สภาพปัญหา อันเป็นสาเหตุทท่ี �ำ ให้ตอ้ งจัดการสัมมนา
     - วัตถุประสงค์ ประโยชน์
3. ปิดท้ายด้วยการเชิญประธานการสัมมนา มาให้เกียรติ
กล่าวเปิดการ สัมมนา พิธกี รกล่าวรายงานการจัดสัมมนา
การกล่าวเปิดสัมมนา
1. คำ�ขึ้นต้น ต้องพิจารณาผู้ที่เข้าสัมมนาว่ามีใครและ
ตำ�แหน่งใดบ้าง
2. เนื้อหา แบ่งออกเป็น
- อารัมภบท กล่าวถึง ใครเป็นผูจ้ ดั และมีวตั ถุประสงค์
อย่างไร
- เนื้อเรื่อง กล่าวถึงประเด็นสำ�คัญของการจัดงาน
ว่าจะช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์หรือการมองการณ์ไกล
อย่างไร
- สรุป ปิดท้าย เป็นการแสดงความยินดีหรือชื่นชม
คณะกรรมการที่ดำ�เนินการจัดสัมมนา และขอ
เปิดการสัมมนา รวมทั้งอวยพรให้การจัดสัมมนา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์
การกล่าวปิดการสัมมนา
1. คำ�ขึ้นต้น ต้องพิจารณาผู้ที่เข้าสัมมนาว่ามีใครและ
ตำ�แหน่งใดบ้าง
2. สาระสำ�คัญ แบ่งได้ ดังนี้
- อารัมภบท อ้างถึงคำ�กล่าวรายงานของประธานผู้
ดำ�เนินการ
- เนื้อเรื่อง กล่าวโดยสรุป ชี้ให้เห็นถึงความสำ�เร็จ
ของการจัดสัมมนา การให้ความร่วมมือของผูร้ ว่ ม
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ดังนี้

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

สัมมนา และแนวทางการนำ�ความรู้ที่ได้จากการ
สัมมนาไปใช้ประโยชน์
- สรุป ปิดท้ายด้วยการอำ�นวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม
สัมมนา
8. หนังสือขอบคุณวิทยากรและผูด้ �ำ เนินรายการ ควรมีลกั ษณะ
     ควรมีดังนี้
1.  เรือ่ ง ขอขอบคุณ
2.  เรียน...............
3.  เนือ้ หา ประกอบด้วย.......................
- อารัมภบท อ้างถึงการจัดสัมมนาทีใ่ ด และท่านวิทยากร
ได้กรุณาให้เกียรติไปร่วมอภิปราย หรือบรรยาย
- เนือ้ หา ชีใ้ ห้เห็นถึงผลของการจัดสัมมนานัน้ มีประโยชน์
มากมายเพียงใด เป็นเพราะวิทยากรได้ให้ความกรุณา
มาให้ความรู้ และประสบการณ์
- สรุป ขอกราบขอบพระคุณ หรือขอบคุณและควรแสดง
ว่า ในโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้รบั ความกรุณาเช่นนีอ้ กี
9. การประเมินผลการสัมมนา ประเภทของการประเมินผล

ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การเรียนรู้ ต้องทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้จริง
หรือไม่
2. ปฏิกิริยา ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิด
เห็นหรือทัศนคติอย่างไร
3. พฤติกรรม ต้องการทราบว่าผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ได้เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมในการทำ�งานในทางที่ดีขึ้นหรือไม่
4. ผลลั พ ธ์ ต้ อ งการทราบว่ า ผลของผู ้ ท ี ่ เข้ า สั ม มนา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ งาน
ของหน่วยงานนั้นๆ มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมอันเป็น
ผลจากการสัมมนาหรือไม่
10. เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาต้องคำ�นึงถึงจัดดำ�เนิน
งาน หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำ�เนินการ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้ ควรมี
ลักษณะดังนี้  ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือการจัดทำ�เอกสารรายงาน
สรุปผลการสัมมนา มีองประกอบ ดังนี้
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1. โครงการสัมมนา
2. คำ�กล่าวเปิดการสัมมนา
3. รายงานการสัมมนา โดยวิธกี ารถอดเทปจากการสัมมนา
เป็ น รายงานที ่ เ ก็ บ รายละเอี ย ดของการสั ม มนา
นำ �มาเรียบเรียงด้วยถ้อยคำ�ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แต่ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงสาระเดิม
4. คำ�กล่าวปิดการสัมมนา
5. ภาคผนวก
- ประวัติวิทยากร
- หนังสือเชิญวิทยากร
- หนังสือเชิญประธานการเปิดสัมมนา
- หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา
- แผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
- งบดุล หรือบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิด
จากการสัมมนา
- ผลการประเมินการสัมมนา
การจัดทำ�เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา ออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว ก็ควรจัดส่งไปให้ วิทยากร
ผู้เข้าร่วมสัมมนา และหากเป็นไปได้ควรจัดแจกแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมมนา รวมทั้งห้อง
สมุดของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้
ผลการสัมมนา มิได้หยุดนิ่งอยู่แค่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเท่านั้น
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ใบงานหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เรียนสามารถ
1.1 บอกความหมายของการจัดประชุมสัมมนาได้
1.2 อธิบายความสำ�คัญของการจัดประชุมสัมมนาได้
1.3 อธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนาได้
1.4 บอกประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนาได้
1.5 อธิบายประเภทของการจัดประชุมสัมมนาได้
1.6 อธิบายองค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนาได้
2. วัสดุและอุปกรณ์
2.1 เครื่องโปรเจคเตอร์
2.2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
2.3 ใบความรู้หน่วยที่ 1
คำ�สั่ง

ให้ผู้เรียนทดลองจัดประชุมสัมมนาในชั้นเรียน
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ  5 คน
2. แบ่งหน้าที่เพื่อรับผิดชอบตามตำ�แหน่งที่กำ�หนด คือ
- ฝ่ายลงทะเบียน
- ฝ่ายปฏิคม
- ฝ่ายพิธีการ
- ฝ่ายสถานที่วัสดุ อุปกรณ์
- ฝ่ายประเมินผล
3. จัดประชุมเพื่อศึกษาปัญหา และมอบหมายงาน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำ�มาจัด
ประชุมสัมมนา
4. นำ�เสนอและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน
5. ประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน แจ้งข้อดี ข้อเสียในการจัดประชุมสัมมนา
6. สรุปผลการจัดประชุมเป็นรายงาน ส่งให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อวัดผลประเมินผล
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กำ�หนดให้ แล้วทำ�เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่า
ถูกต้องและทำ�เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
1. การประชุม คือ การร่วมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลกเปลี่ยน
ทัศนะคติ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ความสำ�คัญของการประชุม คือ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดประชุมเพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทำ�กิจกรรมนั่นๆ
3. ประโยชน์ของการจัดประชุม คือ ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
4. การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ได้อยู่ในประเภทของการจัดประชุม
5. จุดมุ่งหมายของการจัดประชุม คือ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลของการนำ�เสนอหัวข้อ หรือการวิจัย
ต่างๆ
6. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา มี 5 ด้าน คือ 1. ด้านงบประมาณ 2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านบุคลากร 4. ด้านสถานที่ 5.ด้านเวลา
7. ด้านบุคลากรประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
8. เอกสารประกอบการสัมมนาอยู่ในด้านเนื้อหา
9. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอยู่ในด้านบุคลากร
10. การประเมินผลการสัมมนาอยู่ในด้านงบประมาณ
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทำ�เครื่องหมาย  ลงในช่อง
กระดาษคำ�ตอบ
1. การประชุมสัมมนามีความสำ�คัญคือ
ก.  เพื่อให้ทุกคนทราบวัตถุประสงค์
ข.  เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน
ค.  เพื่อเปลี่ยนความคิดและข้อเท็จจริงระหว่างสมาชิก
ง.  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  การนัดรวมกันเพื่อแข่งกันทำ�งานในกิจกรรมนั้น ๆ
ข.  การระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรอบคอบ
ค.  การปรึกษาหารือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ง.  การแจ้งข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน
3. ข้อใดคือกิจกรรมอันดับแรกของจุดมุ่งหมายในการจัดประชุมสัมมนา
ก.  อบรม
ข.  ฝึกฝน
ค.  ชี้แจง
ง.  แนะนำ� 
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ข.  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของปฏิบัติงาน
ค.  เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ง.  เพื่อให้สมาชิกมาอยู่ร่วมกัน
5. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนาที่สำ�คัญจะต้องพิจารณาในการจัดประชุมสัมมนาคือข้อใด
ก.  บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา
ข.  โครงการจัดประชุมสัมมนาและรายละเอียดทั้งหมดของโครงการจัดประชุมสัมมนาตลอดจน
     แผนงานและขั้นตอนในการดำ�เนินการสัมมนา
ค.  ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนานั้นๆ
ง.  ถูกทุกข้อ
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6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการจัดการประชุมสัมมนา
ก.  สร้างเจตคติที่ดีต่อปัญหา
ข.  เพื่อพบปะสังสรรค์ ปรับทุกข์
ค.  เพื่อฝึกฝน อบรม ให้คำ�ปรึกษา
ง.  เพื่อปรับความเข้าใจสำ�หรับคนที่ทะเลาะกัน
7. หลักการและเหตุผลในการจัดการประชุมสัมมนาพิจารณาจากที่ใด
ก.  ความสำ�คัญที่ต้องจัดประชุมขึ้น
ข.  ผลสำ�รวจความต้องการ
ค.  ปัญหาและความจำ�เป็นในการจัดทำ�
ง.  ถูกทุกข้อ
8. ในการกำ�หนดชื่อโครงการหรือหัวข้อในการประชุมสัมมนาต้องสอดคล้องกับข้อใด
ก.  หลักการและเหตุผล
ข.  วัตถุประสงค์
ค.  ประโยชน์
ง.  อะไรก็ได้ตามใจชอบ
9. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมนามี่กี่ด้าน
ก.  5 ด้าน
ข.  4 ด้าน
ค.  3 ด้าน
ง.  2 ด้าน
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา
ก.  ด้านเวลา
ข.  ด้านงบประมาณ
ค.  ด้านวางแผน
ง.  ด้านบุคลากร
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ 1. ง
ข้อ 5. ง
ข้อ 9. ก

ข้อ 2. ก
ข้อ 6. ค
ข้อ 10. ค

ข้อ 3. ก
ข้อ 7. ง

ข้อ 4. ง
ข้อ 8. ง

ข้อ 2. ก
ข้อ 6. ค
ข้อ 10. ค

ข้อ 3. ก
ข้อ 7. ง

ข้อ 4. ง
ข้อ 8. ง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ 1. ง
ข้อ 5. ง
ข้อ 9. ก
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
วิชา การจัดประชุมสัมมนา
ชื่อเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รหัสวิชา 2201-2312
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กำ�หนดให้ แล้วทำ�เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่า
ถูกต้องและทำ�เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
 1. การประชุม คือ การร่วมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลกเปลี่ยน
ทัศนะคติ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 2. ความสำ�คัญของการประชุม คือ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดประชุมเพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทำ�กิจกรรมนั่นๆ
 3. ประโยชน์ของการจัดประชุม คือ ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
 4. การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ได้อยู่ในประเภทของการจัดประชุม
 5. จุดมุ่งหมายของการจัดประชุม คือ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลของการนำ�เสนอหัวข้อ หรือการวิจัย
ต่างๆ
 6. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา มี 5 ด้าน คือ 1. ด้านงบประมาณ 2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านบุคลากร 4. ด้านสถานที่ 5.ด้านเวลา
 7. ด้านบุคลากรประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
 8. เอกสารประกอบการสัมมนาอยู่ในด้านเนื้อหา
 9. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอยู่ในด้านบุคลากร
 10. การประเมินผลการสัมมนาอยู่ในด้านงบประมาณ
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แบบประเมินตนเอง
หน่วยที่ 1 : ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา
ชื่อ – สกุล....................................................................... ชั้น.................... เลขที่..................
คำ�ชี้แจง :
1.  ให้นักเรียนประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด
2.  นำ�คะแนนทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด และคะแนนทดสอบหลังเรียนมาเติมในแบบ
ประเมินหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
3.  นำ�ค่าเฉลี่ยหาคะแนนที่ได้ใส่ลงในช่องผลประเมินจะทำ�ให้ทราบผลการประเมินตนเอง
ว่าอยู่ในระดับใด
คะแนน คะแนน คะแนน
การประเมิน
เต็ม
ที่ได้
เฉลี่ย
เกณฑ์
ผลการประเมิน
การทดสอบก่อนเรียน
10
9 - 10 ดีมาก
ผ่าน           ดีมาก
6 - 8 ดี
ดี
การประเมินผล
4 - 5 พอใช้
พอใช้
ขณะเรียน
0 – 3 ปรับปรุง ไม่ผ่าน
ปรับปรุง
แบบฝึกหัด
10
35
ใบงาน
10
÷
จริยธรรม
5
3.5
รายการประเมิน

รวม

35

การทดสอบหลังเรียน

10

-

9 - 10
6-8
4-5
0–3

ดีมาก
ผ่าน          
ดี
พอใช้
ปรับปรุง ไม่ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ.................................................
........../........................./............
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ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

รายละเอียดการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อที่

คุณลักษณะ/ พฤติกรรมบ่งชี้ข้อที่

1

มีวินัย
1.1  มีความตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามกฎการใช้ห้องเรียน และข้อตกลงต่างๆ
ตามที่กำ�หนด
มีมนุษยสัมพันธ์
2.1  แสดงกริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น
2.2  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
ความรับผิดชอบ
3.1  เข้าเรียนทุกครั้ง
3.2  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบัติงาน
3.3  เพียรพยายามปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและปฎิบัติงานเสร็จตามกำ�หนด
สนใจใฝ่รู้
4.1  ทำ�งานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
4.2  ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย
อดทนอดกลั้น
5.1  ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก อย่างมีสติและเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
กตัญญูกตเวที
6.1  มีสัมมาคารวะครูอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รวม

2

3

4

5

6
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คะแนนเต็ม
0.5

0.5

1.5

1.5

0.5
0.5
5

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. ผลการเรียนของผู้เรียน
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. ผลการสอนของผู้สอน
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                                       (..................................................)
                                                                        .........../………………./………...
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ความรู้พื้นฐานของการจัดประชุมสัมมนา

